
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΑΔΑ :  

ΑΔΑΜ: 

ΠΡΟΣ:   XXIV ΤΘ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ 
       Πίνακα Αποδεκτών          (1ο ΣΙ - «ΦΛΩΡΙΝΑ») 
              4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/2 
ΚΟΙΝ.:   Τηλέφ.(Εσωτ.): 4047 
               Φ.600.163/30/13597 
  Σ.2074 
  Λιτόχωρο, 09 Αυγ 16 
           
ΘΕΜΑ: Διαγωνισμοί – Συμβάσεις  
 
ΣΧΕΤ.: α.  ΝΔ 721/70 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ε.Δ» 
       β.  ΠΔ 60/2007       
 γ.  Ν. 4270/14 
 δ. Ν.2286/95  (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και 
Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων» 
 ε.  ΠΔ 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» 
 στ.Ν-Δ-Α 1/2008/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ 
 ζ. Ν.3886/10 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων 
συμβάσεων − Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την 
Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης 
Δεκεμβρίου 2007 (L 335).» 
 η.  ΠΔ 113/2010 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 
 θ.  Ν.4281/14 "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας    
     οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις"   
 ι.   ΚΟ υπ. αριθ. 11 / ΑΠ 5785/ 24-12-2015 ΕΑΑΔΗΣΥ 
 ια.  Ν.4368/16 (ΦΕΚ Α΄21 / 21 Φεβ 16) Μέτρα για την επιτάχυνση του  
      κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις 
 ιβ.  ΚΥΑ υπ. αριθ. Φ.000/8/245258/Σ.37 (ΦΕΚ Α΄630 / 9 Μαρ 16) 
                 ιγ.  ΑΠΦ.200/18/46154/Σ.24/23 Φεβ 16/ΓΕΕΘΑ/Γ΄Κλ /Γ1 (ΔΥΔΜ)             
                 ιδ.  Φ.800/80/127961/Σ.441/ 24 Φεβ 16/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΤΟΜ            
                 ιε.  Φ.800/43/128077/Σ.475/ 26 Φεβ 16/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΤΟ               
                 ιστ. ΚΥΑ υπ. αριθ. Φ.000/8/245258/Σ.37 (ΦΕΚ Α΄630 / 9 Μαρ 16) 
                 ιζ.  SIC : WAA/23 2033 Μαρ 16/ΓΕΣ/ΚΕΠΙΧ/4     
 ιη. Φ.600/204/235800/Σ.1761/03 Αυγ 16/ΓΕΣ/ΔΥΔΜ 
 ιθ. Φ.814/354/916148/Σ.5510/3 Αυγ 16/ΓΕΣ/ΔΟΙ 

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 07/2016 

 
 1.  Έχοντας υπόψη : 
 
  α. Τις διατάξεις των (α) έως και (ιστ) σχετικών. 
 
  β. Το (ιζ) όμοιο με το οποίο καθορίσθηκε η συγκρότηση Τοπικού 
Συντονιστικού Κέντρου Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης (ΤΟΣΚΕΔΠ) στο πρώην 
ψυχιατρείο της περιοχής ΠΕΤΡΑ ΟΛΥΜΠΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ. 
 
  γ. Το (ιη) σχετικό με το οποίο το ΓΕΣ/ΔΥΔΜ εξουσιοδότησε το Δκτή 

 

 
./. 
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της Ταξιαρχίας για διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας και την υπογραφή της/ών 
σύμβασης/εων παροχής υπηρεσιών σίτισης, κατ’ εκτιμώμενο χρονικό διάστημα 
τριάντα (30) ημερών, εντός συνολικής προυπολογισθείσας αξίας 264.150€, 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (1500 άτομαΧ30 ημέρεςΧ5,87€) 
 
 δ. Το (ιθ) όμοιο με το οποίο αποφασίσθηκε η δέσμευση πίστωσης 
ποσού διακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων και εκατόν πενήντα ευρώ 
(264.150€) σε βάρος του Π/Υ ΓΕΣ έτους 2016 στον ΕΦ 11-590, ΚΑΕ 0873 για τη 
χρηματοδότηση της δαπάνης. 
 
  ε.  Την έκτακτη, ανελαστική, απρόβλεπτη και κατ’ επείγουσα ανάγκη 
ανάδειξης αναδόχου για την παροχή πλήρους διατροφής στις ως άνω ευάλωτες 
ομάδες, κατ’ εκτιμώμενο χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών. 

 
δ ι α κ η ρ ύ σ σ ο υ µ ε  

 
τη διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, για 
την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών σίτισης ατόμων που στεγάζονται στο Κέντρο 
Ανοιχτής ∆ομής Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών  στο χώρο πρώην 
ψυχιατρείο «ΠΕΤΡΑΣ ΟΛΥΜΠΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ», προς κάλυψη κατεπείγουσας και 
απρόβλεπτης ανάγκης (μεταναστευτικές-προσφυγικές ροές) λαμβανομένων 
υπόψη των λόγων εθνικής ασφαλείας και δημόσιας τάξης, που καθιστούν αδύνατη 
την τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις διαδικασίες διαγωνισμού 
της κείμενης νομοθεσίας. 
 
  2. Για την υλοποίηση των διαδικασιών του διαγωνισμού συγκροτούνται οι 
παρακάτω επιτροπές : 
 
 α.  Διενέργειας/Αξιολόγησης του διαγωνισμού που αποτελείται από 
τους : 
 
  (1)    Aνχη (ΤΘ) Δημητρίου Αθανάσιο, Δκτή 23 ΕΜΑ, ως πρόεδρο  

        (2)    Ιλχο Κοτίνα Αθανάσιο της 26 ΕΜΑ και 

           (3)    Υπλγό (ΥΠ) Μπόκοτα Μενέλαο, της 24 ΕΥΠ, ως μέλη,  

 η οποία θα προβεί στις προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις ενέργειες, για 
τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού του θέματος και θα συντάξει τα 
ανάλογα πρακτικά. 
 
   β.  Αξιολόγησης ενστάσεων : 

  (1)    Aνχης (ΤΘ) Μπλούκος Ευάγγελος, Δκτής 24 ΕΥΠ, ως 
πρόεδρος  

        (2)    Τχης (ΠΒ-ΕΥ) Πανίδης Γεώργιος , Επιτελής 4ου
 
ΕΓ 

            (3)    Υπλγος (ΠΒ) Γατσουνιάς Απόστολος της 137 Α/Κ ΜΜΠ, ως 
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μέλη  

η οποία θα αξιολογήσει τυχόν ενστάσεις που θα υποβληθούν κατά τη διενέργεια 
του εν λόγω διαγωνισμού και θα εκδώσει τις ανάλογες γνωμοδοτήσεις. 
 

 3.  Όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό όπως Παραρτήματα «Α» και «Β».  
   
 4. Υπόψη της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης 
των αποτελεσμάτων αυτού, τα αναγραφόμενα στο Παράρτημα «Γ».  
 
 5. Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 22 Αυγ 16, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10:00 στο χώρο της Λέσχης Αξιωματικών Φρουράς Λιτοχώρου 
(ΛΑΦΛΙ). Τα πρακτικά του διαγωνισμού με την σχετική εισηγητική έκθεση να 
υποβληθούν στην Ταξιαρχία αμέσως μετά τη διενέργειά του. 
   
 6. Η κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαγωνιστικής διαδικασίας θα 
διενεργηθεί από το Δκτή της Ταξιαρχίας, κατόπιν πλήρους αιτιολογημένης 
πρότασης της Επιτροπής διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός 
θα καλύπτει διάστημα 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής 
της σύμβασης. 
 
 7.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τον φάκελο προσφοράς 
τους το αργότερο έως την ημέρα του διαγωνισμού (με απόδειξη), δηλαδή μέχρι την 
22 Αυγ 16, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο 
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, στη Γραμματεία της Ταξιαρχίας (Στρατόπεδο 
«ΜΠΑΛΑΝΙΚΑ», ΛΙΤΟΧΩΡΟ ΠΙΕΡΙΑΣ Τ.Κ 60200) ή αποστέλλοντάς τον 
ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή ή υπηρεσία ταχυμεταφορών, στην ως άνω 
διεύθυνση.  
 
 8. Εναλλακτικά, μπορεί να παραδίδεται ιδιοχείρως την ημερομηνία και 
ώρα διενέργειας του διαγωνισμού στα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας (ήτοι την 
επιτροπή διενέργειας) από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της εταιρίας. Στην 
περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, η Υπηρεσία ουδεμία ευθύνη φέρει για το 
χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. 
 
 9. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια, από το αρμόδιο 
συλλογικό όργανο (Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού»). 
 
 10. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι 
προσφέροντες ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους, εφόσον έχει υποβληθεί με 
την προσφορά το σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης. 
 
 11. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση να 
επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας, σχετικά με τους 
όρους της παρούσας διακήρυξης.  
 
 12. Η χρηματοδότηση της δαπάνης να διενεργηθεί σε βάρος πιστώσεων 
Π/Υ ΓΕΣ οικονομικού έτους 2016, επί ΚΑΕ 0873, ΕΦ 11-590, σύμφωνα με το (ιθ) 
σχετικό (Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, ποσού 264.150,00€, υπό ΑΔΑ 
Ψ57Ν6-ΨΞ3). 
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 13. Αντίγραφα του πλήρους σώματος της διακήρυξης διατίθενται σε 
έντυπη μορφή από την Υπηρεσία μας (ΧΧΙV ΤΘΤ/4ο ΕΓ, Στρατόπεδο 
«ΜΠΑΛΑΝΙΚΑ», ΛΙΤΟΧΩΡΟ, καθημερινές ημέρες από 07:00 έως 15:00) και σε 
ηλεκτρονική μορφή (.pdf) από την επίσημη ιστοσελίδα του ΓΕΣ (www.army.gr). 
 
 14. Επισημαίνεται ότι οι διευκρινήσεις επί των τιθέμενων ερωτημάτων 
υποψήφιων συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, όσον αφορά στους όρους της 
παρούσας διακήρυξης, παρέχονται εγγράφως από την Υπηρεσία μας σε όσους 
έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής. Σε περίπτωση που ο προσφέρων 
επιλέξει το ως άνω ηλεκτρονικό μέσο για την ενημέρωσή του και κατ΄ επέκταση 
την εκδήλωση ενδιαφέροντός του, με δική του ευθύνη, μπορεί να ενημερώνει 
(εννοείται, εφόσον επιθυμεί ο ίδιος), μέσω fax, επιστολής, e–mail, κτλ, με τα 
στοιχεία του (π.χ επωνυμία, διεύθυνση, αριθμ. τηλεφώνου, αριθμ. μηχ. 
τηλεομοιοτυπίας, e–mail account κτλ) την Υπηρεσία μας, ώστε να καταστεί δυνατή 
η ενημέρωσή του σε περίπτωση τυχόν διευκρινίσεων επί ερωτημάτων. 
 
 15.  Ο Δκτής του Τοπικού Συντονιστικού Κέντρων ∆ιαχείρισης Προσφυγικής 
Κρίσης (ΤΟΣΚΕΔΠ) που συγκροτήθηκε στην περιοχή ΠΕΤΡΑΣ ΟΛΥΜΠΟΥ 
(πρώην ψυχιατρείο), να προβεί στα παρακάτω:  
 
 α. Καθορισμό κατάλληλου ατόμου ως «υπεύθυνου έργου» που θα 
αποτελεί το «σημείο επαφής» μεταξύ του αναδόχου και της Υπηρεσίας ο οποίος 
και θα ενεργεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στους Ειδικούς Όρους και αντίστοιχα 
στη σύμβαση παροχής υπηρεσιών (υποβολή παραγγελίας αναγκαιούντων 
μερίδων σύμφωνα με το έντυπο της Προσθήκης 3 της σύμβασης, υπογραφή των 
πρωτοκόλλων οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής κλπ)  
 
 β. Έλεγχο των παρεχόμενων υπηρεσιών σίτισης στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων του.  
 
 16.  Για τον έλεγχο της οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των 
παρεχόμενων υπηρεσιών σίτισης στο προαναφερόμενο ΤΟΣΚΕ∆Π, σύμφωνα με 
τα καθοριζόμενα στο Άρθρο 16 των Γενικών Όρων, τους Ειδικούς Όρους και το 
Παράρτημα «Γ» (Σύμβαση) της παρούσας συγκροτείται η παρακάτω επιτροπή:  
 
                 α.  Επχος Καρτάλης Αθανάσιος, Υδκτής  23 ΕΜΑ ως πρόεδρος    

  
β.  Υπλγος (ΔΒ) Διονυσίου Κων/νος  του 24 ΛΔΒ και    

          
    γ.  Λχίας (ΠΖ) Μήλιας Κων/νος, του 647 Μ/Κ ΤΠ, ως μέλη    

 
 17.  Καθήκοντα των παραπάνω επιτροπών οριστικής ποσοτικής και 
ποιοτικής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών σίτισης, όπως στο Άρθρο 16 
των Γενικών Όρων, τους Ειδικούς Όρους και το Παράρτημα «Γ» (Σύμβαση).  
 
 18.  Το παρόν προσυπογράφεται από την XXIV ΤΘΤ/∆ΟΙ. 
 
 19. Τα Επιµελητήρια παρακαλούνται όπως µεριµνήσουν ώστε να λάβουν 
έγκαιρα γνώση τα µέλη τους, µε σκοπό την όσο το δυνατό ευρύτερη συµµετοχή 
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στο διαγωνισµό.  
 
  20. Το ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ στο οποίο κοινοποιείται η διακήρυξη (υ.τ.α.), 
παρακαλείται για την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα www.army.gr. 
 
  21. Χειριστής   θέµατος:   Τχης  (ΕΜ) Γεώργιος Ταραμίγκος,   Τµηµατάρχης 
4ου ΕΓ/2, [τηλ.(σταθερό): 2352094047, email : gtxxivtut@army.gr]. 
 
 

 Ταξχος Ιωάννης Πατσιάς  
Ακριβές Αντίγραφο Διοικητής 
  
  
  
Τχης  (ΕΜ) Γεώργιος Ταραμίγκος  
Τµηµατάρχης 4ου ΕΓ/2  

 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
«Α»  Γενικοί Όροι  
«Β»  Ειδικοί Όροι (Τεχνική Προδιαγραφή Παρεχομένων Υπηρεσιών) 
«Γ»  Σχέδιο Σύµβασης 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για Ενέργεια 
Αξκοί Δγής 
647 Μ/Κ ΤΠ 
23-26 ΕΜΑ 
24 ΕΥΠ 
137 A/K MMΠ 
24 ΛΔΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ,  Ακαδημίας 7 ΤΚ 10671 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
 
Αποδέκτες για Πληροφορία 
ΓΕΣ/ΔΥΔΜ-ΔΟΙ-ΔΕΝΔΗΣ 
1Η ΣΤΡΑΤΙΑ/ΔΥΔΜ 
Δ’ΣΣ/ΔΥΔΜ   
XX ΤΘΜ/4ο ΕΓ 
ΧΧΙV TΘΤ/4ο ΕΓ-ΔΟΙ 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
                                   

Άρθρο 1ο 
Δικαιούμενοι Συμμετοχής 

 
 1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία, έχουν: 
 
  α. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά). 
  
  β. Οι συνεταιρισμοί. 
 
   γ.  Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.  
   
 2. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες, δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν 
ορισμένη νομική μορφή, προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα 
ένωση ή κοινοπραξία, υποχρεούται να πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί σε αυτή η 
σύμβαση, εφ’ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία, για την 
ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. Η ένωση προμηθευτών, υποβάλλει κοινή 
προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προμηθευτές 
που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους, εξουσιοδοτημένο με 
συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να 
προσδιορίζεται, η έκταση και το είδος της συμμετοχής, του κάθε μέλους της 
ένωσης προμηθευτών. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 του 
ΠΔ 118/07. 
 

Άρθρο 2ο 
Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών 

 
          1. Οι προσφορές συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στα σχετικά και υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους 
ενδιαφερόμενους, στην Υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισμό, έγκαιρα και μέχρι 
την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε 
δύο αντίγραφα. Όλα τα αντίγραφα που περιλαμβάνονται στην προσφορά και 
έχουν συνταχθεί σε άλλη γλώσσα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους 
στην Ελληνική γλώσσα. 
 
          2.    Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου κάθε προσφοράς πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς: 
 
                     α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
 
                     β.    Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί  την  
προμήθεια. 

  
 
 
 

 XXIV ΤΘ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ 
 (1ο ΣΙ - «ΦΛΩΡΙΝΑ») 
 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/2 
        09 Αυγ  16 
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ 

Φ.600.163/30/13597/Σ.2074 
 

                                                                              ./. 
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                      γ.     Ο αριθμός της διαδικτυακής ανάρτησης. 
 
                      δ.  Η ημερομηνία διενέργειας της διαδικασίας. 
 
                      ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 
 
         3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς, τοποθετούνται όλα τα σχετικά με 
την προσφορά στοιχεία, ως εξής: 
 
                      α. Σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, 
με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», τοποθετούνται η εγγύηση συμμετοχής και 
όλα τα ζητούμενα, από τους γενικούς και ειδικούς όρους, κατά το στάδιο υποβολής 
της προσφοράς, δικαιολογητικά και στοιχεία. 
 
                      β. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (δικαιολογητικά, 
υπεύθυνες δηλώσεις,  κ.ά., ζητούμενα από τους γενικούς και ειδικούς όρους και 
από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης), τοποθετούνται σε χωριστό 
σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι 
δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε 
αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη 
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
 
                      γ. Tα οικονομικά στοιχεία, επί ποινή απορρίψεως, 
τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης, μέσα στον κυρίως 
φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
 
        4. Δεν απαιτείται κατάθεση δείγματος. 
 
        5. Οι φάκελοι δικαιολογητικών, τεχνικής και οικονομικής  προσφοράς, 
θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
 
        6. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά, στοιχείων και 
πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους 
συνδιαγωνιζόμενους, θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων, 
οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών, την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού 
χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των 
πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού 
χαρακτήρα, αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή 
εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 
 
        7. Οι προσφορές πρέπει: 
 
                      α. Να μην έχουν ξυσίματα, σβησίματα, υποσημειώσεις ή 
υστερόγραφα, μεσόστιχα, παρεμβολές, κενά, συγκοπές, συντμήσεις, προσθήκες, 
διορθώσεις κ.ά., που μπορούν να θέσουν σε αμφιβολία όρους, τιμές ή την 
ταυτότητα των προμηθευτών. 
 
                      β. Να αναγράφουν την προσφερόμενη τιμή, καθαρά, ολογράφως 
και αριθμητικά. 
 
                      γ. Να είναι σαφείς και πλήρεις. 

                                                                  ./. 
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         8. Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων αν 
απαιτηθούν, βαρύνουν την Υπηρεσία (άρθρο 77 Ν.4270/14). 
  

Άρθρο 3ο 
Χρόνος Ισχύος Προσφορών 

 
         1. Οι προσφορές, ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές, από την 
επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού, 
για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στους ειδικούς όρους και κατ΄ ελάχιστο μέχρι 
την ημερομηνία υπογραφής σύμβασης, καθώς και για τον χρόνο που 
αποδέχθηκαν, εγγράφως, να παρατείνουν την προσφορά τους, σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. 
 
         2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω 
αναφερομένου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
 3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον 
τούτο ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για 
χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και 
του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η 
Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του 
διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον 
διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, 
εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης 
της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του 
διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. 
 
 4. Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό 
διάστημα ενδεχομένως ανασταλεί η διαδικασία του διαγωνισμού ή εμποδιστεί η 
πρόοδος αυτού, συνεπεία άσκησης διοικητικής προσφυγής ή ενδίκου μέσου ή 
βοηθήματος κατά πράξεων ή παραλείψεων των αρμοδίων οργάνων της 
Υπηρεσίας, που αφορούν τον διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή οι προσφέροντες 
υποχρεούνται να μεριμνούν για την παράταση, αντιστοίχως, της ισχύος της 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. 
 
 5. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον ανάδοχο 
μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως 
μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.  
 
 6. Ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την 
προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η 
προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος ανάδοχος υπόκειται σε κυρώσεις 
και ειδικότερα: 
 
  α.  Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση. 
 
  β.   Κατάπτωση της Εγγύησης Συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή 
δικαστική ενέργεια. 
 
 
 

                                                                  ./. 
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Άρθρο 4ο 

Αντιπροσφορές 
 

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους, 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην κείμενη 
νομοθεσία. 
 

Άρθρο 5ο 

Προσόντα και Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
 

        1. Όσοι από τους δικαιούμενους συμμετοχής λάβουν μέρος στο 
διαγωνισμό, πρέπει να προσκομίσουν, στο φάκελο “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ”, τα 
παρακάτω δικαιολογητικά και στοιχεία, για κάθε περίπτωση : 
 
                     α. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ύψους 4.000,00€ που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό  2%  (σχετικό άρθρο 13 του παρόντος) της 
προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης άνευ ΦΠΑ. 
  
                     β. Υπεύθυνη δήλωση που καθορίζεται στο Ν.1599/86 (άρθρο 8 
παρ.4), όπως ισχύει σήμερα σε συνδυασμό με τα καθοριζόμενα στην κείμενη 
νομοθεσία περί δημοσίων προμηθειών / παροχή υπηρεσιών, όπως ισχύει σήμερα 
και στην οποία : 
 
                                (1)   Αναγράφονται τα στοιχεία της διαδικασίας ανάθεσης στην 
οποία συμμετέχουν. 
 
                             (2) Δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της 
προσφοράς τους, δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο 
από τα παρακάτω αδικήματα: 
 
                                     (α)  Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή 
ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. 
 
                                     (β)   Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 
3 της πράξης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 26ης Μαϊου 1997 και στο άρθρο 
3 παρ.1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου . 
 
                                       (γ)  Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης 
σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων. 
 
                                    (δ) Νομιμοποίηση εσόδων, από παράνομες 
δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες. 
 
                                     (ε)  Υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, 
ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεοκοπία. 
 
                                           (στ)   Σχετικά με τις διατάξεις του Αγορανομικού 
Κώδικα, αναφορικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

                                                                  ./. 
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                                  (3)   Δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της 
προσφοράς τους: 
                                           (α)     Δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κή-
ρυξης πτώχευσης. 
                                               (β)      Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους 
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως 
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Επιπροσθέτως, δηλώνονται σαφώς, οι 
ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι (με 
οποιαδήποτε σχέση) στην επιχείρηση. 
 
                                               (γ)    Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή 
ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση. 
 
                                          (δ)   Δεν τελούν δεν τελεί υπό εκκαθάριση, παύση 
εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, προπτωχευτική 
διαδικασία εξυγίανσης και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία 
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, 
προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης (ή σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών / 
νομικών προσώπων σε ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία) 
 
                                  (4)  Αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και 
προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 
118/07, όπως αναγράφονται στο άρθρο 11 του παρόντος και σύμφωνα με τους 
όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του υπόψη ΠΔτος. 
 
                2. Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν επίσης, στο φάκελο 
“ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ”, υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνουν ότι: 
 
                       α. Δε θα χρησιμοποιήσουν σαν άμεσο ή έμμεσο αντιπρόσωπο 
τους, μόνιμο ή σε εφεδρεία Αξιωματικό των τριών κλάδων των Ενόπλων 
Δυνάμεων, εφόσον δεν έχει παρέλθει πενταετία από τον χρόνο αποστρατείας 
τους, υπαγορευμένου αυτού, από την παράγραφο 12 του άρθρου 66 του ΝΔ 
1400/73. 
 
                       β.  Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό. 
 
                       γ. Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των 
συμβατικών της υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το 
Δημόσιο τομέα. 
 
                       δ. Δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την 
παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία. 
 
                       ε. Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών 
προδιαγραφών όπως και των διατάξεων που διέπουν τους δημόσιους 
διαγωνισμούς και τους οποίους ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ πλήρως και ανεπιφύλακτα. Στην 
περίπτωση που το προσφερόμενο υλικό παρουσιάζει αποκλίσεις ή 
διαφοροποιήσεις, από αυτά που καθορίζονται από την τεχνική προδιαγραφή της 
Υπηρεσίας, αυτές πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται με λεπτομέρειες στην 
προσφορά των προμηθευτών. 
 

                                                                  ./. 
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  στ. Μέχρι το χρόνο υποβολής της προσφοράς, η επιχείρησή του 
υπήρξε συνεπής ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών ή άλλων νόμιμων 
υποχρεώσεών της έναντι φορέων του δημόσιου τομέα. 
 
  ζ. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του, για την 
οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως της αναβολής ή της 
ακύρωσης του διαγωνισμού, ή της υπαναχώρησης της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
 3. Όσοι από τους δικαιούμενους συμμετοχής λάβουν μέρος στο 
διαγωνισμό πρέπει να πληρούν τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις 
συμμετοχής, για το λόγο αυτό απαιτείται να προσκομίσουν στον φάκελο 
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» τα παρακάτω δικαιολογητικά απόδειξης φερεγγυότητας, 
χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κατάστασης: 
 
  α. Κατάλληλες βεβαιώσεις αναγνωρισμένων πιστωτικών 
ιδρυμάτων για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης ή πιστοποιητικό 
ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελματικών κινδύνων ίσες ή ανώτερες από το 100% 
του προϋπολογισμού των συνολικών υπό ανάθεση υπηρεσιών για το δεδομένο 
χρονικό διάστημα και της/των υπηρεσίας/ιων για την/τις οποία/ες εκδηλώνεται η 
συμμετοχή του προσφέροντος. 
 
  β. Δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών 
στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, για τις 
τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις, σε συνάρτηση προς την ημερομηνία 
δημιουργίας του οικονομικού φορέα ή την έναρξη των δραστηριοτήτων του, ο 
οποίος (κύκλος εργασίας) θα πρέπει να είναι κατ ελάχιστο ίσος με το ύψος της 
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης. 
 
         4.   Οι συμμετέχοντες που δεν είναι οι ίδιοι πάροχοι υπηρεσιών σίτισης, 
να προσκομίσουν, στο φάκελο “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” επιπλέον και τα 
παρακάτω δικαιολογητικά που αφορούν τον πάροχο υπηρεσιών σίτισης:  
 
  α. Υποβολή καταλόγου των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί 
κατά την προηγούμενη πενταετία, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά ορθής 
εκτέλεσης των σημαντικότερων εργασιών ή συγκεκριμένα στοιχεία ατόμων της 
αρμόδιας υπηρεσίας που δύνανται να επιβεβαιώσουν την ορθή εκτέλεση. Τα 
πιστοποιητικά αυτά αναφέρουν το ποσό, τον χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των 
εργασιών και προσδιορίζουν εάν πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους κανόνες 
της τέχνης και εάν περατώθηκαν κανονικά. Η αρμόδια αρχή μπορεί να διαβιβάζει 
τα πιστοποιητικά αυτά απευθείας στην Υπηρεσία που διενεργεί τις διαδικασίες. 
 
  β. Υποβολή καταλόγου των κυριότερων παραδόσεων ή 
υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη τριετία, με αναφορά 
του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού 
παραλήπτη. Οι παραδόσεις και οι παροχές υπηρεσιών αποδεικνύονται εάν μεν ο 
αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, με πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή 
θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή, εάν δε (ο αποδέκτης) είναι ιδιωτικός φορέας, με 
βεβαίωση του αγοραστή ή, εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν, με απλή δήλωση του 
οικονομικού φορέα 
 
  γ. Αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών 
υπηρεσιών, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε 
όχι, ιδίως των υπευθύνων για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για 
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δημόσιες συμβάσεις έργων, εκείνων που θα έχει στη διάθεσή του ο εργολήπτης 
για την εκτέλεση του έργου. 
   
  δ. Κατάσταση του τεχνικού προσωπικού της επιχείρησης, που θα 
ασχοληθεί κατά την παραγωγή του συσσιτίου, κατά ειδικότητα, ανεξάρτητα από τη 
συμβατική σχέση τους με την επιχείρηση, ιδίως δε των υπευθύνων για τον έλεγχο 
της ποιότητας. 
               ε. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσημα γραφεία              
ποιοτικού ελέγχου ή αρμόδιες Υπηρεσίες, αναγνωρισμένων ικανοτήτων, που να 
βεβαιώνουν την καταλληλότητα των υλικών, επαληθευόμενη με παραπομπές σε              
ορισμένες προδιαγραφές ή πρότυπα των προϊόντων, όταν απαιτούνται από την 
Υπηρεσία κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία περί δημοσίων 
προμηθειών / παροχή υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος θα πρέπει να 
εξασφαλίζει σταθερή ποιότητα παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, η οποία 
θα πιστοποιείται με την εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα 
με τα διεθνή αναγνωρισμένα πρότυπα και συγκεκριμένα ο ανάδοχος οφείλει να 
έχει σε ισχύ και να καταθέσει με την τεχνική του προσφορά τα παρακάτω: 
 
   (1) Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων κατά 
ISO 22000 σε ισχύ καθ όλη τη διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών σίτισης. 
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που το πιστοποιητικό βρίσκεται σε διαδικασία 
ανανέωσης ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει τη σχετική αλληλογραφία που θα 
αποδεικνύει την ισχύ για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 
  
   (2) Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001 σε ισχύ 
καθ όλη τη διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών σίτισης. Διευκρινίζεται ότι σε 
περίπτωση που το πιστοποιητικό βρίσκεται σε διαδικασία ανανέωσης ο ανάδοχος 
οφείλει να προσκομίσει τη σχετική αλληλογραφία που θα αποδεικνύει την ισχύ για 
το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 
 
   (3) Σύστημα Διαχείρισης Περιβαλλοντικής Ασφάλειας κατά 
ISO 14001 σε ισχύ καθ όλη τη διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών σίτισης. 
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που το πιστοποιητικό βρίσκεται σε διαδικασία 
ανανέωσης ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει τη σχετική αλληλογραφία). 
 
   (4) Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην 
Εργασία κατά OSHSAS 18001 σε ισχύ καθ όλη τη διάρκεια των παρεχόμενων 
υπηρεσιών σίτισης. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που το πιστοποιητικό 
βρίσκεται σε διαδικασία ανανέωσης ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει τη σχετική 
αλληλογραφία που θα αποδεικνύει την ισχύ για το συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα. 
   
  Η υποχρέωση υποβολής των πιστοποιητικών της παρ. 4.ε. του 
Άρθρου 5 ισχύει για το σύνολο των συμμετεχόντων στην διαδικασία. 
 
 5. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης Εταιρειών που υποβάλλουν 
κοινή προσφορά, τα ανωτέρω στοιχεία παρέχονται για κάθε μέλος που συμμετέχει 
στην Κοινοπραξία ή την Ένωση. 
 
 6. Επί των ανωτέρω (χρησιμοποίηση υπεργολάβων) έχουν εφαρμογή 
οι διατάξεις των άρθρων 45 (παρ. 2 και 3) και 46 (παρ. 3 και 4) του ΠΔ 60/2007. 
Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η υποβολή στον φάκελο (δικαιολογητικά 
συμμετοχής –τεχνική προσφορά) της σχετικής έγγραφης δέσμευσης του τρίτου, ότι 
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για την εκτέλεση της σύμβασης, θα θέσει στη διάθεση του υποψηφίου τους 
αναγκαίους πόρους ενώ η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω 
δικαιολογητικών επιφέρει τον αποκλεισμό του υποψήφιου προμηθευτή από το 
διαγωνισμό και την επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 20 παρ. 2 του ΠΔ 118/07. 
 
         7.    Οι υποψήφιοι προμηθευτές υποβάλλουν επίσης μαζί με την προσφορά 
τους παραστατικό εκπροσώπησης εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με 
εκπρόσωπό τους σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία περί 
δημοσίων προμηθειών / παροχή υπηρεσιών.  
 

Άρθρο 6ο 

Καταγωγή των Προσφερομένων Υλικών 
 

        1. Οι προμηθευτές υποχρεούνται στο φάκελο “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ” να 
καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, όπως ισχύει σήμερα, χωρίς να 
απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία να δηλώνουν τις 
εγκαταστάσεις προπαρασκευής του τελικού προϊόντος (συσσιτίου) που 
προσφέρουν. 
 
        2. Οι προμηθευτές, ομοίως, υποχρεούνται στο φάκελο “ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ”, να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση, ως εξής: 
 
                      α. Ο προσφέρων, εφόσον παρασκευάζει ο ίδιος το τελικό 
προϊόν, να δηλώνει την / τις επιχειρηματική /-ές μονάδα / -ες στην οποία θα 
παρασκευάζει τα προσφερόμενα προϊόντα (συσσίτια), καθώς και τον τόπο 
εγκατάστασής της / τους. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω 
δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
                      β. Όταν οι προσφέροντες δεν θα παρασκευάζουν οι ίδιοι το 
τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, να δηλώνουν την 
επιχειρηματική /-ές μονάδα / -ες, στην /στις οποία /-ες θα παρασκευασθούν τα 
προσφερόμενα προϊόντα και τον τόπο εγκατάστασής της / τους. Επίσης, να 
επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωση ότι η παρασκευή  του τελικού προϊόντος θα 
γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή 
μερικά τη μονάδα παρασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος 
εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της 
συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ 
του οποίου έγινε η αποδοχή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω 
δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
 γ. Η συσκευασία του φαγητού θα είναι ατομική και κατάλληλη 
για τον σκοπό το οποίο προορίζεται (άμεση επαφή με τροφή και αντοχή στην 
αναθέρμανση) την διατήρηση της επιθυμητής θερμοκρασίας / υγρασίας κατά την 
ώρα της διάθεσης για την αποφυγή αλλοιώσεων ή άλλων καταστάσεων που θα 
θέτουν σε κίνδυνο την υγιεινή και ασφάλεια των σιτιζόμενων. 
 
 δ. Τα γεύματα θα πρέπει να παρασκευάζονται /συντηρούνται  
και να διανέμονται με συγκεκριμένη μέθοδο, σύμφωνα με την οποία θα 
εξασφαλίζονται οι συνθήκες υγιεινής και ασφαλείας, τόσο κατά την παρασκευή 
γευμάτων, όσο και κατά την συντήρηση και την διανομή/παράθεση. Ο υποψήφιος 
οικονομικός φορέας υποχρεούται εντός του φακέλου των δικαιολογητικών 
συμμετοχής μαζί με τα έγγραφα της ποιοτικής επιλογής (τεχνικής ικανότητας) να 
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υποβάλλει σχετική υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να αναφέρεται η 
προαναφερθείσα χρησιμοποιούμενη μέθοδος. 
 
 3. Μετά τη σύναψη της σύμβασης, κατ’ αρχήν δεν επιτρέπεται η αλλαγή 
παρασκευής των εγκαταστάσεων που δηλώθηκαν με την προσφορά και με βάση 
το οποίο έγινε η κατακύρωση. Μπορεί να εγκριθεί μετά από αιτιολογημένο αίτημα 
του προμηθευτή / παρόχου η αλλαγή της ή των εγκαταστάσεων  με απόφαση του 
αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, μετά 
από γνώμη του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 
 

Άρθρο 7ο 

Προσφερόμενες Τιμές 
 
         1. Με την προσφορά, η τιμή των παρεχόμενων υπηρεσιών σίτισης, 
όπως αυτές προσδιορίζονται αναλυτικά στους Ειδικούς Όρους, θα αναγράφεται  
ολογράφως και αριθμητικώς, ως εξής: 
 
                    α.  Τιμή ημερήσιας σίτισης ατόμου (υπολογιζόμενου και των 3 
γευμάτων όπως προβλέπονται στους Ειδικούς Όρους), συμπεριλαμβανομένων 
των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε άλλης επιβάρυνσης και κάθε είδους 
δαπάνης, εκτός από το ΦΠΑ, μέχρι και την παράθεση των συσσιτίων στο 
προσωπικό, εντός των χώρων που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία επ’ 
ωφελεία της οποίας γίνεται η διαδικασία. 
 
                     β.    Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής (σε περίπτωση 
που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ, αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). 
 
         2. Οι προσφερόμενες τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ευρώ. Προσφορές 
που δεν δίνουν τις τιμές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ προς ξένο 
νόμισμα, θα απορρίπτονται ω απαράδεκτες. Η τιμή θα είναι συνολική για τα 
τρία (3) γεύματα και γίνεται αποδεκτό ότι έχει κατανεμηθεί η τιμή με 
αναλογία 20%,40% και 40% για το πρωινό, το γεύμα και το δείπνο 
αντίστοιχα. 
 
         3. Η αναγραφή της τιμής σε ευρώ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και 
περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε 
ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά 
ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε 
και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. 
 
         4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η 
προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη 
ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
         5. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
  
 6. Αν για τη συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών η προσφορά φαίνεται 
ασυνήθιστα χαμηλή [άρθρο 52 Π.Δ. 60/2007 (Α΄-64)], η αναθέτουσα αρχή, πριν 
απορρίψει την προσφορά αυτή, θα ζητεί γραπτώς διευκρινίσεις από τον υποψήφιο 
Ανάδοχο. Ως ασυνήθιστα χαμηλή οικονομική προσφορά θεωρείται εκείνη, η οποία 
είναι μικρότερη του 85% της διαμέσου (median) των αποδεκτών Οικονομικών 
Προσφορών. Στην περίπτωση αυτή θα ζητείται έγγραφη αιτιολόγηση της 
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ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά με την οικονομία της 
μεθόδου παροχής υπηρεσίας, τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις, τις εξαιρετικά 
ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει την 
υπηρεσία, την πρωτοτυπία της προτεινόμενης λύσης). Εάν και μετά από την 
παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως 
υπερβολικά χαμηλές, η προσφορά θα απορρίπτεται. 
 
 7. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους 
συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων 
τιμών, οι δε προμηθευτές / πάροχοι υποχρεούνται να  παρέχουν αυτά εντός του 
χρόνου που θα καθορίζεται από την υπηρεσία. 
 
 8. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή. 
 
  Η σύγκριση των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων 
(των οποίων έχουν γίνει αποδεκτά ως προς την πληρότητα, νομιμότητα και 
κανονικότητα, τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής και της τεχνικής προσφοράς 
όπως καθορίζονται στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους) θα γίνει επί της 
προσφερομένης τιμής στην ημερήσια ατομική μερίδα πλήρους σίτισης 
(πρωινό – γεύμα – δείπνο) άνευ ΦΠΑ, ανά διαγωνιστική διαδικασία και με βάση 
τον παρακάτω τύπο: 
   
  ΠΤ= 80% Χ (ΤΑ) + 20% Χ [(ΤΒο + ΤΒ1 + ΤΠ + ΤΔ + ΤΕ)/5] 
όπου, 
ΠΤ:   Προσφερόμενη Τιμή 
ΤΑ:   Τιμή ατομικής μερίδας «Γενικό Συσσίτιο» (Προσθήκη «1/Β»)  
ΤΒο: Τιμή ατομικής μερίδας «Συσσίτιο για βρέφη (0-6 μηνών)» (Προσθήκη «2/Β»)  
ΤΒ1: Τιμή ατομικής μερίδας «Συσσίτιο για βρέφη (6-12 μηνών)» (Προσθήκη«3/Β»)  
ΤΠ:   Τιμή ατομικής μερίδας «Συσσίτιο για παιδιά (1-12 ετών)» (Προσθήκη «4/Β»)  
ΤΔ:   Τιμή ατομικής μερίδας «Συσσίτιο για διαβητικούς» (Προσθήκη «5/Β»)  
ΤΕ:   Τιμή ατομικής μερίδας «Συσσίτιο για ευάλωτες ομάδες (έγκυοι, θηλάζουσες 
κτλ)» (Προσθήκη «6/Β»). 
 

Άρθρο 8ο 

Αποσφράγιση Προσφορών 
 
 1. Η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης προβαίνει στην έναρξη της 
διαδικασίας απoσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται 
από τη διακήρυξη. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια. 

 2. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή, μετά τον χρόνο που 
καθορίζεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Οι δικαιούμενοι 
που παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν 
γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, καθώς  και των τεχνικών στοιχείων 
των προσφορών που κατατέθηκαν. 

3.  Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής:  

 α. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της προσφοράς, στον 
οποίον περιλαμβάνονται τα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», η «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και η «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και η Επιτροπή μονογράφει και 
σφραγίζει κάθε φύλλο των εγγράφων που έχουν κατατεθεί. 
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 β. Η προσφερόμενη τιμή θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση 
των προσφορών. 

4. Για όλα τα παραπάνω η Επιτροπή καταρτίζει πρακτικό. 

5. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια ορισμένη 
Επιτροπή της Υπηρεσίας. Η Επιτροπή εισηγείται σχετικά, αφού αξιολογήσει τις 
προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης αποκλειστικά τη συνολικά χαμηλότερη τιμή 
(μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης). Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 
20 παρ. 2 στοιχ. ΙΙ του Π.Δ. 118/07, η κατακύρωση θα γίνει στον οικονομικό φορέα 
με τη χαμηλότερη τιμή, από εκείνους των οποίων οι προσφορές θα έχουν κριθεί ως 
αποδεκτές με βάση τις τεχνικές απαιτήσεις, τα κριτήρια και τους όρους της 
διακήρυξης. 

6. Επισημαίνεται ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης θα τα 
φέρουν μαζί τους οι συμμετέχοντες, προκειμένου ο μειοδότης να καταθέσει 
άμεσα το σχετικό φάκελο στην Επιτροπή για την ταχύτερη ολοκλήρωση και 
την κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαγωνιστικής διαδικασίας, λόγω 
της ιδιαίτερης φύσεως της ανάγκης.  

 7.  Πρoσφoρά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό 
αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από πρoηγoύμεvη γvωμoδότηση της 
Επιτροπής του διαγωνισμού. 
 

Άρθρο 9ο 

Αξιολόγηση Προσφορών – Κριτήρια Ανάθεσης 
 
          1.   Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα 
αναφερόμενα στην κείμενη νομοθεσία περί δημοσίων προμηθειών / παροχή 
υπηρεσιών, οι τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας και οι Ειδικοί Όροι της 
διαδικασίας. Η τελική επιλογή του προμηθευτή με την χαμηλότερη τιμή, κατά 
περίπτωση, γίνεται τελικά, εκ των οικονομικών φορέων  των οποίων οι προσφορές 
έχουν κριθεί ως αποδεκτές, με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της 
διαδικασίας. Σημειώνεται ότι απαιτείται χρηματοδοτική, οικονομική και παραγωγική 
– εμπορική επάρκεια των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό [δήλωση άρθρου 5 
παρ.1β(5)] . 
 
          2.      Όταν ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη προσφορά, 
δεν προσκομίζει, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που 
προβλέπονται στο άρθρο 11 του παρόντος και στους Eιδικούς Όρους, κατά 
περίπτωση, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει την αμέσως 
επόμενη πλέον χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει 
ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά 
τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη 
πλέον χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές 
δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω 
διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία 
απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός  ματαιώνεται. 
 
         3. Όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδείς ή ανακριβείς υπεύθυνες 
δηλώσεις των άρθρων 5 και 6 του παρόντος ή ο υπόχρεος προς τούτο 
προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της 
κατακύρωσης ένα η περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά που 
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προβλέπονται στο άρθρο 11 του παρόντος και στους ειδικούς όρους του 
διαγωνισμού, κατά περίπτωση, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση 
συμμετοχής του. Επίσης καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής 
του μειοδότη εφόσον από τα  υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν 
πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια των 
οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 8α του ΠΔ 118/07 και 
εφόσον προβλέπονται από τη διακήρυξη. 
 

Άρθρο 10ο 

Κρίσεις Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού 
 

 Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του 
διαγωνισμού όργανο, με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του, μπορεί να προτείνει την 
κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη ή μεγαλύτερη (έως +15%) ή μικρότερη 
(έως -50%) ποσότητα, συμπληρωματικά όπως καθορίζεται στους ειδικούς όρους, 
μεταξύ περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, είτε την 
ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Αναλυτικά όπως περιγράφεται 
στην κείμενη νομοθεσία περί δημοσίων προμηθειών / παροχή υπηρεσιών. 

 
Άρθρο 11ο 

Δικαιολογητικά Μειοδότη 
 
            1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα 
δικαιολογητικά της παρ. 2  εδ. α, β, γ, του άρθρου 8 του ΠΔ 118/07, καθώς και τα 
εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά 
τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 8 παρ. 5 του παρόντος: 
 
                       α. Οι Έλληνες πολίτες: 
 
                             (1)      Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου 
τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ηλεκτρονικής έγγραφης 
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα ακόλουθα αδικήματα : 
 
 
    (α) Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 43 παραγρ. 1 του 
ΠΔ 60/2007, δηλαδή : 
 
     1/ συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, 
όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1). 
 
     2/ δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται 
αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 
195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2). 
 
     3/ απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της 
σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48). 
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     4/ νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο Ν.3691/2008, για την πρόληψη 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 
 
    (β) Παράβαση των διατάξεων του Αγορανομικού 
Κώδικα, αναφορικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 
 
    (γ) Υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, 
ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεωκοπία (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. α΄ περ. 1 του ΠΔ 
118/2007).    
 
                            (2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την  κοινοποίηση της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση 
και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 
 
                            (3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά 
περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω 
ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κύριας και επικουρικής [για όλους τους 
ασφαλιστικούς φορείς που δηλώθηκαν με την προσφορά και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας του 
συμμετέχοντος θα αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε 
σχέση εργασίας στην επιχείρησή του (συμπεριλαμβανομένου του εργοδότη) 
και όχι μόνο τους εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας. 
 

(Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των 
παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία 
της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 
πιστοποιητικό). 
 
                            (4) Για τη διαπίστωση του οργανισμού κοινωνικής 
ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην 
επιχείρηση του συμμετέχοντος, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση, του άρθρου 8 
παρ. 4 του ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, χωρίς να απαιτείται θεώρηση 
γνησίου υπογραφής, από τον ανάδοχο, με την οποία θα δηλώνονται οι 
ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην 
επιχείρησή του (συμπεριλαμβανομένου και του ΔΣ). Η δήλωση αυτή υποβάλλεται 
μαζί με τα λοιπά πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου. 
 
                            (5) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο 
θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, 
κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν  να 
παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης.  
 
                   β.      Οι αλλοδαποί: 
 
                            (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου 
εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, 
έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με 
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αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης 
παρ. 1α(1) του παρόντος άρθρου. 
 
                            (2)          Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής 
ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι 
δεν τελούν  σε κάποια από τις καταστάσεις της παρ. 1α(2) του παρόντος άρθρου  
ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι  πληρούνται οι προϋποθέσεις 
της παρ. 1α(3) του παρόντος άρθρου. 
 
                           (3)  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας  
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα 
μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, 
κατά την  ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν  να παραμένουν 
εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 
 

 (4)  Για τη διαπίστωση του οργανισμού κοινωνικής 
ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην 
επιχείρηση του συμμετέχοντος, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση, του άρθρου 8 
παρ. 4 του ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, χωρίς να απαιτείται θεώρηση 
γνησίου υπογραφής, από τον ανάδοχο, με την οποία θα δηλώνονται οι 
ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην 
επιχείρησή του (συμπεριλαμβανομένου και του ΔΣ). Η δήλωση αυτή υποβάλλεται 
μαζί με τα λοιπά πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου. 
 
                   γ.       Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 
 
                            (1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παρ. 1α και 1β του 
παρόντος άρθρου, αντίστοιχα. 
 
                            (2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 1, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό 
κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση 
του ν. 1892/90 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις 
(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία 
έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή 
υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά  νομικά πρόσωπα). 
 
                            (3) Επιπροσθέτως, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει 
να προσκομίζουν: 
 
                                            (α)  Για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των 
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 
και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες 
εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο 
αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο 
να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1α(1) του παρόντος 
άρθρου. 
 
                                            (β)  Νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, 
όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή 
ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του 
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διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ). Στοιχεία 
και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ. τα υπόλοιπα 
πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Ε.Ε. και 
τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το 
καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού 
προσώπου. 
 
                            (4) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα 
προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της παρ. 1γ(2) του παρόντος 
άρθρου, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια 
Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο  Ανωνύμων Εταιρειών της 
οποίας είναι εγγεγραμμένη  η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις   
διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε 
ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/90, όπως εκάστοτε 
ισχύει, από  το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό 
ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, 
εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας 
στον διαγωνισμό επιχείρησης.  
 
                δ.       Οι Συνεταιρισμοί: 
 
                            (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του 
τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής 
της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του 
Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση, για κάποιο από τα  αδικήματα της παρ. 1α(1) του παρόντος άρθρου. 
 
                                (2) Τα δικαιολογητικά των παρ. 1α(2) και 1α(3), του 
παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της παρ. 
1β(2) του παρόντος άρθρου, εφόσον  πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, 
αντίστοιχα,  και της παρ. 1γ(2) του παρόντος άρθρου. 
 
                                (3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής, ότι ο Συνεταιρισμός 
λειτουργεί νόμιμα. 
 
                       ε. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 
 
                                 Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε 
προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση. 
 
            2. Εάν σε κάποια χώρα, βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι, 
δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις 
ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να 
αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του 
δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, 
δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι 
εγκατεστημένος ο προμηθευτής 
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           3. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών των 
παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή 
από τον διαγωνισμό. 
 
 

Άρθρο 12ο 

Ανακοίνωση Κατακύρωσης-Ανάθεσης 
 
           1. Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση παροχής 
υπηρεσιών, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα 
παρακάτω στοιχεία: 
 
                       α. Τα προς προμήθεια είδη, οι ποσότητες και οι τιμές. 
 
                       β. Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό. 
 
                       γ. Τη συμφωνία της κατακύρωσης και της ανάθεσης με τους 
όρους της διαδικασίας και της πρόσκλησης καθώς και με το σχέδιο σύμβασης που 
έχει επισυναφθεί στη διακήρυξη. 
 
                       δ. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 
 
           2. Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε και ανατέθηκε η 
προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει εντός του χρονικού διαστήματος που 
ορίζεται στην ανωτέρω ανακοίνωση, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, 
προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. 
 

3. Η σύμβαση θα καταρτισθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του 
Παραρτήματος «Γ» της παρούσας διακήρυξης. Δεν χωρεί οποιαδήποτε 
διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης που επισυνάπτεται στη διακήρυξη, 
ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του 
οικονομικού φορέα. 
  

4. Η τελική συμβατική αξία, λόγω της ιδιαιτερότητας των υπηρεσιών 
σίτισης που συναρτώνται από το πλήθος των προσφύγων και μεταναστών που 
καταφθάνουν στην εν λόγω περιοχή δεν μπορεί να καθοριστεί εκ των προτέρων. 

 
5. Σε κάθε περίπτωση, το ανώτατο όριο παραμένει το ύψος της 

συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας, σύμφωνα με τους όρους και τιμές της 
υπογραφείσας σύμβασης. 

 
6. Επιπλέον, ο ανάδοχος δεν δικαιούται αποζημίωσης από την 

Στρατιωτική Υπηρεσία και εν γένει από το ελληνικό Δημόσιο σε περίπτωση 
που για οποιοδήποτε λόγο δεν παραδοθεί μέρος ή το σύνολο της 
συμβατικής ποσότητας (έκτακτη αναχώρηση προσφύγων, κατανάλωση 
λιγότερων μερίδων κλπ). 
 

Άρθρο 13ο 

Εγγυήσεις 
 
            1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά 
πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των 
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εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται 
από επίσημη μετάφραση. Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων προμηθευτών ή 
κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 
υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το ποσό των 
εγγυήσεων θα δίνεται σε ευρώ (€). 
 
            2. Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση 
συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό 4.000 € που  καλύπτει το 2% της 
συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο 
αναλογούν ΦΠΑ και οι προβλεπόμενες κρατήσεις έχουν συμπεριληφθεί στην 
προϋπολογισθείσα δαπάνη. 
 
            3. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το 
συνημμένο υπόδειγμα (Προσθήκη «1/Α») και η παρεχόμενη εγγύηση πρέπει να 
ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς που ζητάει η διακήρυξη. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται: α) 
στους συμμετέχοντες, σε περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον 
δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης 
ενδίκων μέσων ή έχει υποβληθεί παραίτηση από αυτά και β) στον μειοδότη, μετά 
την υπογραφή της σύμβασης και την υποβολή απ’ αυτόν εγγυητικής επιστολής 
καλής εκτέλεσης. 
 
            4. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο προμηθευτής είναι 
υποχρεωμένος να καταθέτει εγγυητική επιστολή 10.000,00 € που αντιστοιχεί στο 
5% της συνολικής αξίας των ειδών χωρίς Φ.Π.Α. (Προσθήκη «2»). 
 
            5. Σε περίπτωση που με την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζεται 
και εγγύηση καλής εκτέλεσης, η τελευταία καλύπτει και την παροχή ισόποσης 
προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης 
προκαταβολής. Αν από τα έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται μεγαλύτερο ύψος 
προκαταβολής, αυτή λαμβάνεται με την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης 
προκαταβολής(Προσθήκη «3/Α»), που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού 
της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής. 
 
          6. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής 
εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης και της εγγυητικής επιστολής 
προκαταβολής πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύουν μέχρι 
επιστροφής τους στην Τράπεζα. 
 

7. Οι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής 
τους, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση κατάπτωσης εγγυητικής 
επιστολής προκαταβολής, αλλά µόνο επί του ποσού των τόκων. Σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήµου υπόκειται και το τυχόν οφειλόµενο ποσό λόγω επιβολής προστίµου. 
 
 8. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 του Ν. 2286/95 
και στα άρθρα 23 και 25 του Π.Δ. 118/07 (Κ.Π.Δ.) 
 
 9.  Οι εγγυήσεις πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με τα 
συνημμένα υποδείγματα του παρόντος Παραρτήματος (Προσθήκες «1/Α», «2/Α» 
και «3/Α»).  
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 10.  Σε περίπτωση μετάθεσης ή παράτασης του χρόνου παράδοσης των 
προϊόντων, ο προμηθευτής θα πρέπει να παρατείνει αναλόγως το χρόνο ισχύος 
της εγγύησης καλής εκτέλεσης ή να υποβάλει νέα, οπότε επιστρέφεται η αρχική. Ο 
κατά τα ανωτέρω παρατεινόμενος χρόνος ισχύος της εγγύησης θα είναι 
μεγαλύτερος κατά ένα (1) τουλάχιστον μήνα από τη νέα ημερομηνία παράδοσης 
των προϊόντων. 
 

11.  Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν 
και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. 
 

Άρθρο 14ο 

Κρατήσεις - Έξοδα 
 
            1. Οι κρατήσεις και λοιπά έξοδα που βαρύνουν τον προμηθευτή, 
καθορίζονται επακριβώς στους ειδικούς όρους του διαγωνισμού. 
 
            2. Από τον προμηθευτή θα παρακρατείται Φόρος Εισοδήματος (ΦΕ) σε 
ποσοστό 8%, επί του ποσού που προκύπτει από την καθαρή αξία των 
παρεχόμενων υπηρεσιών αφαιρουμένων των κρατήσεων, σε εφαρμογή του 
άρθρου 64 του Ν.4172/2013. 
 
            3. Ο αναλογούν ΦΠΑ βαρύνει την Υπηρεσία. 
 

Άρθρο 15ο 
Χρόνος – Τόπος Παράδοσης Υπηρεσιών (Συσσιτίου) 

 
            1. Η παράδοση των μερίδων συσσιτίου, όπως αναλυτικά καθορίζεται 
στο Παράρτημα «Β» (Ειδικοί Όροι). Τα συσσίτια θα παραδοθούν στις 
εγκαταστάσεις που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία, με προσωπικό, 
μεταφορικά μέσα και δαπάνη του προμηθευτή, ενώ τηρείται η περιγραφόμενη 
διαδικασία στους Ειδικούς Όρους και συμπληρωματικώς τα παρακάτω: 
 
                     α. Ο προμηθευτής, πριν την προσκόμιση των μερίδων 
συσσιτίου, έρχεται σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της επιτροπής ελέγχου και 
παραλαβής της Υπηρεσίας, για την έγκαιρη από αυτόν ειδοποίηση της Μονάδας, 
για να βρεθεί ο αναγκαίος χώρος και να καθοριστεί ο ακριβής χρόνος παράθεσης. 
 
                     β. Όμοια εξασφαλίζει από την αρμόδια Υπηρεσία Ασφαλείας, 
άδεια εισόδου του προσωπικού τους στις Μονάδες που εμπλέκονται, όπου και 
κάθε φορά αυτό απαιτείται για την παράδοση. 
 
           2. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να  παραδώσουν τις μερίδες μέσα 
στο χρονικό όριο και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. 
 
           3. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να μετατίθεται ή να 
παρατείνεται. 
 

Άρθρο 16ο 
Παραλαβή Υπηρεσιών (Συσσιτίου) 

 
            1. Ο έλεγχος της ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής θα γίνει σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία περί δημοσίων προμηθειών / παροχή υπηρεσιών και  
τους Ειδικούς Όρους (δειγματοληψία, διενεργούμενοι έλεγχοι κτλ.), με σύνταξη 
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πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, παρουσία του 
προμηθευτή ή του νόμιμου εκπροσώπου του, εφόσον το επιθυμεί. Η επιτροπή 
παραλαβής είναι δυνατόν να ενισχυθεί με πραγματογνώμονα από τον αρμόδιο 
Φορέα. 
 
            2. Η επιτροπή παραλαβής - ελέγχου της Υπηρεσίας, δύναται να ζητήσει 
περαιτέρω εξετάσεις σύμφωνα με τους Ειδικούς Όρους και οι οποίες βαρύνουν τον 
προμηθευτή. Οι εργαστηριακές εξετάσεις καθώς και το κόστος μεταφοράς των 
δειγμάτων στα αντίστοιχα εργαστήρια βαρύνουν τον προμηθευτή. Σε περίπτωση 
που δεν καταβληθεί το αντίτιμο των χημικών εξετάσεων εντός του προβλεπόμενου 
χρονικού διαστήματος από την έγγραφη ειδοποίηση της αρμόδιας χημικής 
υπηρεσίας, είναι δυνατή η βεβαίωση του οφειλόμενου ποσού στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 
και η είσπραξή του σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων 
Εσόδων, δεδομένου ότι αποτελεί κατά ένα μέρος δημόσιο έσοδο και κατά το 
υπόλοιπο έσοδο του ΕΚΟΕΜΣ. [ Η είσπραξη εσόδων υπέρ ΕΚΟΕΜΣ έχει ανατεθεί 
στις Δ.Ο.Υ. με το Αριθμ. 1091307/7572/0016/19-10-07/Αποφ.Υφ.Οικονομικών 
(ΦΕΚ Β΄2155) «Είσπραξη Εσόδων Υπέρ Τρίτων από τις Δ.Ο.Υ.» ]. Υπό την 
ανωτέρω επιλογή, διασφαλίζεται απολύτως η είσπραξη του αντιτίμου των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, ενώ ταυτόχρονα αποφεύγονται καθυστερήσεις στη 
διαδικασία των προμηθειών. Αντίστοιχη ρύθμιση απαντάται και στις διατάξεις του 
Αριθ. 3015595/8004/0078/1-8-97/Αποφ. Υφ. Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 714) 
«Λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 2 παρ.4 του Ν.4328/29 “Περί Συστάσεως 
Γενικού Χημείου του Κράτους“», που αναφέρεται στην είσπραξη των χρηματικών 
ποσών που καταβάλλονται για την παροχή υπηρεσιών από το Γενικό Χημείο του 
Κράτους. 
 
            3. Τα αποτελέσματα των χημικών εξετάσεων θα κοινοποιούνται μετά 
την καταβολή του αντιτίμου αυτών. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης μερικών εξ 
αυτών, τότε το κόστος εκτέλεσης αυτών σε άλλους  προβλεπόμενους φορείς θα 
βαρύνει τον προμηθευτή (ΦΕΚ 488/Β’/21-5-98, ΦΕΚ 161/Β’/14-2-02 και ΦΕΚ 
131/Β’/7-2-03). 
 

Άρθρο 17ο 

Κήρυξη Προμηθευτή ως Εκπτώτου – Κυρώσεις – Εξαιρέσεις 
 
 1. Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του 
ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος 
από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα 
που απορρέει απ' αυτήν, µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από την 
κλήση του για την παροχή εξηγήσεων και µετά από την γνωµοδότηση του 
αρµοδίου οργάνου. 
 

2. Επίσης κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος µε την διαδικασία της 
παρ.1 εφόσον δεν κατέθεσε προσφορά για την σύναψη εκτελεστικής σύµβασης 
κατόπιν πρόσκλησης του από την Αναθέτουσα Αρχή. 
 

3.  Σε περίπτωση παράβασης των όρων της εκτελεστικής σύµβασης, 
επιβάλλονται  στον  ανάδοχο,  κατόπιν  σχετικής  εισήγησης  και  απόφασης  της 
Αναθέτουσας Αρχής, οι παρακάτω κυρώσεις: 
 

α. Πρώτη φορά, έγγραφη σύσταση. 
 
β. ∆εύτερη φορά, πρόστιµο 2.000 Ευρώ. 
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γ. Τρίτη φορά, πρόστιµο 4.000 Ευρώ. 
 
δ. Τέταρτη φορά, πρόστιµο 6.000 Ευρώ. 

  
ε. Για επόµενες φορές, εφόσον παρουσιαστούν και κατά την 

κρίση της Αναθέτουσας Αρχής και µε την επιφύλαξη των καθοριζοµένων στο Ν. 
4235/14: 
 

(1)  Κήρυξη του προµηθευτού, ως έκπτωτου. 
 

(2) Θα επιβάλλεται πρόστιµο µε προσαύξηση του αµέσως 
προηγούµενου προστίµου, σε ποσοστό που θα καθορίζεται από την Αναθέτουσα 
Αρχή. 

 
4. O ανάδοχος θα κηρύττεται υποχρεωτικά έκπτωτος µετά από 

επιβολή 3 προστίµων κατά τη διάρκεια της σύµβασης. 
. 

5. Οι καταστάσεις και γεγονότα που συνιστούν παράβαση των όρων 
της εκτελεστικής σύµβασης αποτελούν ενδεικτικά οι κατωτέρω περιπτώσεις: 

 
 α.  Επαναλαµβανόµενης έλλειψης γευµάτων. 

 
β.  Άρνησης αντικατάστασης των γευµάτων τα οποί-

α δεν ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές κατόπιν µα-
κροσκοπικής ή µικροσκοπικής εξέτασης. 
 

γ.  Επαναλαµβανόµενης απαίτησης της Αναθέτουσας Αρχής για 
αντικατάσταση των γευµάτων λόγω ακαταλληλότητας, η οποία καταδεικνύει µη 
συµµόρφωση του αναδόχου. 

 
δ.  Μη ύπαρξης συνθηκών προβλεπόμενης καθαριότητος – 

υγιεινής, τόσο κατά την παρασκευή, όσο και κατά τη συσκευασία, µεταφορά και 
διάθεση των γευµάτων. 

 
ε.   Μη συµµόρφωσης του ανάδοχου στην έγγραφη υπόδειξη, η 

οποία καταδεικνύει µη τήρηση των υποχρεώσεών του κατά την υλοποίηση του 
έργου. 

 
στ. Μη τακτοποίησης παρατηρήσεων δευτερεύουσας σηµασίας, 

που θέτουν σε άµεσο κίνδυνο τα γεύµατα και για τις οποίες έχει ενηµερωθεί να 
επιλύσει εντός συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος. 

 
6.  Όσον αφορά στα προβληµατικά σε ποιότητα προϊόντα και γεύµατα, 

τα οποία είναι επιβλαβή και ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για τη δηµόσια υγεία, ή 
είναι ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και της κείµενης Νοµοθεσίας πλέον των ανωτέρω, 
γίνεται παράλληλη ενηµέρωση του ΕΦΕΤ. 
 
 7.   Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την 
ανάθεση ή από την σύµβαση, εφόσον: 
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 α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή οι υπηρεσίες δεν παραδόθηκαν 
µε ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
 β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
 

8.     Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την 
ανάθεση ή την εκτελεστική σύµβαση, επιβάλλονται µε απόφαση της αναθέτουσας 
Αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 
καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι 
κυρώσεις που προβλέπονται κατ’ αναλογία στο άρθρο 34 παράγραφο 5 του Π∆ 
118/2007. 

 
9. Για την επιβολή των ανωτέρω ποινικών ρητρών λαµβάνεται υπόψη 

το πρωτόκολλο της αρµόδιας επιτροπής παραλαβής. 
 

10. Η είσπραξη του προστίµου γίνεται, µε παρακράτηση από το λαβείν 
του  αναδόχου  ή  σε  περίπτωση  ανεπάρκειας  ή  έλλειψης  αυτού,  µε  ισόποση 
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το 
απαιτούµενο ποσό ή µε βάση τις διατάξεις του ΚΕ∆Ε. 

 
 11. Σε περίπτωση  ένωσης/κοινοπραξίας, το  πρόστιµο επιβάλλεται ανα- 
λογικά σε όλα τα µέλη της ένωσης. 
 
 12.  Σε περίπτωση διαφωνίας  του  αναδόχου  µε  τις  επιβληθείσες 
κυρώσεις, αυτός µπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά τη διαδικασία και τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 15 παρ. 5 του Π∆ 118/2007. Επί της προσφυγής, 
αποφασίζει η αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου 
οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται σύµφωνα µε τη διάταξη αυτή 
προσβολή µε άλλη, οποιασδήποτε φύσεως, διοικητική προσφυγή. 
 

  13.  Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Π∆ 118/2007, ο 
Ανάδοχος ευθύνεται και για κάθε ζηµία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος της 
Αναθέτουσας Αρχής από την µη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύµβασης. 
 

Άρθρο 18ο 
Τρόπος Πληρωμής 

 
          1. Η πληρωμή των προμηθευτών θα γίνει με ΤΧΕ, όπως επακριβώς 
καθορίζεται στους ειδικούς όρους του διαγωνισμού. 
 
          2. Η πληρωμή των παρεχομένων υπηρεσιών στον ανάδοχο θα γίνεται 
στο τέλος του μήνα, με την τιμολόγηση αυτών, στο όνομα του δικαιούχου, υπό τον 
όρο ότι η παράδοση των εκτελουμένων εργασιών θα γίνεται σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην Σύμβαση και με την υποβολή των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών του άρθρου 35 του Π.Δ. 118/2007 και για το αναλογούν ποσό, 
μέσω του οικείου ΕΛΔΑΠ. Τα έξοδα μεταφοράς των ειδών στην έδρα παράδοσης 
βαρύνουν τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εντός του πρώτου 
δεκαημέρου κάθε μήνα, τα σχετικά με τις παρασχεθείσες υπηρεσίες του 
προηγουμένου μηνός, τιμολόγια και λοιπά δικαιολογητικά πληρωμής που τον 
αφορούν, στην Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής. 
 

                                                                  ./. 

16PROC004933024 2016-08-10

ΑΔΑ: ΩΠΣ56-65Ε



 
 

A -22 

 3. Οι πιστώσεις θα βαρύνουν τον ΚΑΕ 0873 «Αμοιβές Νομικών 
Προσώπων» και εντάσσονται στο Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού έτους 
2016 του Ειδικού Φορέα 11-590. 
 
 4. Σε περίπτωση ένταξης του εν λόγου έργου στο Ταμείο Εσωτερικής 
Ασφάλειας (ISF) ,η πληρωμή θα γίνεται με την έκδοση και παραλαβή του σχετικού 
τιμολογίου, απολογιστικά , με ηλεκτρονική πληρωμή, στο όνομα του αναδόχου 
από τον Υπόλογο Διαχειριστή με την προσκόμιση των απαραίτητων 
δικαιολογητικών της περιοχής του, μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή τους, εφόσον υποβληθούν αρμοδίως τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. 
 

5. Σε περίπτωση έναρξης του έργου εντός του μηνός, τότε η πληρωμή 
του (1) πρώτου τιμολογίου θα γίνει κατ’ αναλογία ημερών. Οι μέρες του μήνα 
ορίζονται σε (30) τριάντα. 
 
          6. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία, στις 
προμήθειες εσωτερικού και εξωτερικού, ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην κείμενη 
νομοθεσία. Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών, η αρμόδια Υπηρεσία που 
διενεργεί τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορεί να ζητήσει και οποιοδήποτε άλλο 
κρίνει απαραίτητο, αρκεί αυτό να αναφέρεται στους ειδικούς όρους της παρούσας. 
 
         7. Η αναθέτουσα αρχή, εάν δεν συμφωνήθηκε ορισμένη ημέρα η 
προθεσμία πληρωμής της αμοιβής, γίνεται υπερήμερος, χωρίς να απαιτείται 
όχληση και οφείλει τόκους: 
 
                      α. Εάν παρέλαβε το τιμολόγιο πριν την έκδοση του οριστικού 
πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, μόλις περάσουν εξήντα (60) 
μέρες από την ημερομηνία έκδοσης του παραπάνω πρωτοκόλλου, ή 
 
                      β. Εάν παρέλαβε το τιμολόγιο μετά την έκδοση του οριστικού 
πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, μόλις περάσουν εξήντα (60) 
μέρες από την παραλαβή του τιμολογίου. Το ύψος των τόκων υπερημερίας που 
είναι υποχρεωμένη να καταβάλει η αναθέτουσα αρχή υπολογίζεται με βάση το 
επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («Επιτόκιο αναφοράς») 
προσαυξημένο κατά οκτώ (8) ποσοστιαίες μονάδες («περιθώριο»). 
 

8. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται: 
 
  α. Κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή 
του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού. 
 
  β. Κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων. 
 
  γ. Στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 
7 του Π.Δ. 118/07.  
 
  δ. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της 
πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή 
των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών με έκπτωση λόγω 
αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.). 
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9. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των 
τιμολογίων, βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 
    

10. Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις κρατήσεις που διενεργούνται για τις 
προμήθειες του Στρατού Ξηράς ως εξής : 
 

α. Υπέρ ΜΤΣ        4,00% 
 

β. Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ       0,10% 
 

γ. Υπέρ Χαρτοσήμου       0,086% 
 

δ. Υπέρ ΟΓΑ/Χαρτοσήμου              0,0172% 
ΣΥΝΟΛΟ                 4,2032% 

 
 

Άρθρο 19ο 

Ενστάσεις - Προσφυγές 
 

           1. Στους ενδιαφερόμενους  παρέχεται η δυνατότητα άσκησης 
ενδικοφανούς προσφυγής κατά των πράξεων ή παραλείψεων της Διοίκησης που 
αφορούν τη διαδικασία του διαγωνισμού έως και το στάδιο της έκδοσης 
κατακυρωτικής απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3886/10 (όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν.4055/12). 
 
          2. Σε περίπτωση υποβολής ένστασης ή προσφυγής με τηλεομοιοτυπία 
(fax), από τους προμηθευτές, αυτές δεν θα λαμβάνονται υπόψη, παρά μόνο εάν 
επακολουθήσει από την τηλεομοιοτυπία (fax) η υποβολή του επιβεβαιωτικού 
πρωτοτύπου της ενστάσεως ή προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 14 του 
Ν.2672/98 και του άρθρου 10 παρ 2 του Ν.2690/99. 
 

3. Η προδικαστική προσφυγή κοινοποιείται με μέριμνα του 
προσφεύγοντος στον εκπρόσωπο ή τον αντίκλητο κάθε θιγόμενου από τυχόν 
ολική ή μερική παραδοχή της προδικαστικής προσφυγής. 
  

4. Δεν επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά πράξης, 
η οποία δέχεται εν όλω ή εν μέρει προσφυγή άλλου προσώπου. 
 
 5. Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να αποφανθεί αιτιολογημένα, μέσα σε 
προθεσμία (15) ημερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και, αν 
την κρίνει βάσιμη, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα. Αν παρέλθει άπρακτη η 
προθεσμία τεκμαίρεται η απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής. 
 

6. Ειδικά, δυνάμει των άρθρων 18, 26, 32, 33, 34 και 39 του ΠΔ 
118/2007, οι υποψήφιοι προμηθευτές και ο προμηθευτής μπορούν να υποβάλουν 
ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας κατά των αποφάσεων που 
επιβάλλουν σε βάρος τους κυρώσεις μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) 
ημερών από την ημερομηνία που έλαβαν γνώση της σχετικής απόφασης από την 
αναθέτουσα Αρχή κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 15 του ΠΔ 
118/07. Επί της ενστάσεως αποφασίζει η αναθέτουσα Αρχή ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν 
επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
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 7. Σύμφωνα με το άρθρο 11 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Οικονομικών, 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 237/05-12-12) περί 
τροποποίησης του Ν.3886/10, για το παραδεκτό της άσκησης της αιτήσεως 
ασφαλιστικών μέτρων πρέπει να κατατεθεί, μέχρι την πρώτη συζήτηση της 
υποθέσεως, παράβολο, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 1% της 
προϋπολογισθείσας αξίας, περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. Για την είσπραξη του 
παραβόλου, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί τις 50.000 ευρώ, εκδίδεται 
αποκλειστικά διπλότυπο είσπραξης από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, 
υπέρ του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτηρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) και υπέρ 
του Δημοσίου, σε ποσοστό 60% και 40% του συνολικού ύψους αντιστοίχως, το 
οποίο καταμερίζεται σε δύο αντίστοιχα ΚΑΕ. Σε περίπτωση ολικής ή μερικής 
αποδοχής της αιτήσεως, το δικαστήριο διατάσσει την απόδοσή του στον 
αιτούντα». 
 

Άρθρο 20ο 

Δαπάνες Δημοσίευσης 
 

Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της διακήρυξης 
εάν απαιτηθεί βαρύνουν την Υπηρεσία. 
 

Άρθρο 21ο 

Λοιποί Όροι 
 
           1. Όπου από τους όρους του διαγωνισμού, απαιτείται η ηλεκτρονική 
υποβολή πιστοποιητικού, βεβαίωσης ή άλλου εγγράφου, αυτά κατατίθενται είτε ως 
πρωτότυπα ή ως επικυρωμένα αντίγραφα, σύμφωνα με το άρθρο 11 του 
Ν.2690/99 και στα καθοριζόμενα στο Ν.4250/14, όπως ισχύει σήμερα. 
 
          2. Επισημαίνεται ότι, η ημερομηνία υπογραφής των υπεύθυνων 
δηλώσεων θα πρέπει να συμπίπτει με την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. 
Δηλαδή η προσφορά θα πρέπει να ταχυδρομείται προς την Υπηρεσία μας, την 
ημέρα που θα υπογράφεται η Υπεύθυνη Δήλωση ή εάν παραδίδεται ιδιοχείρως 
την ημέρα και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, θα πρέπει να έχει υπογραφεί.   
 
           3. Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα 
απορρίπτονται. 
 
           4. Επισημαίνεται ότι, όλα τα φύλλα των εγγράφων στοιχείων των 
οικονομικών και τεχνικών προσφορών, θα φέρουν υποχρεωτικά συνεχή αρίθμηση 
από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Για ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων 
αυτών, οι προσφορές (οικονομικές-τεχνικές), να συνοδεύονται από ευρετήριο, στο 
οποίο θα αναγράφεται το περιεχόμενο του κάθε εγγράφου, με την αντίστοιχη 
αρίθμηση που φέρει κατά τα ανωτέρω (πχ οικονομική προσφορά: φύλλα 1-4, 
εγγυητική επιστολή: φύλλο 5 κ.ο.κ). Έγγραφα τυχόν εμπιστευτικού χαρακτήρα να 
μνημονεύονται εμφανώς στο ευρετήριο για την καλύτερη διασφάλιση του 
απορρήτου τους. 
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           5. Απαγορεύεται η εκχώρηση των συμβατικών υποχρεώσεων και 
δικαιωμάτων από τον προμηθευτή σε τρίτους πλην του δικαιώματος είσπραξης 
συμβατικού τιμήματος, το οποίο μπορεί να εκχωρείται σε αναγνωρισμένο 
Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα μετά από τεκμηριωμένο βάσει συμφωνητικού αίτημα 
του προμηθευτή προς την αναθέτουσα Αρχή και σχετική απόφαση - έγκρισή της. 
Οι προμηθευτές, εφόσον επιθυμούν εκχώρηση των δικαιωμάτων και 
υποχρεώσεών τους σε τράπεζα, υποχρεούνται να το γνωστοποιούν στην 
Υπηρεσία με την υποβολή της οικονομικής προσφοράς τους. Προ της υπογραφής 
της σύμβασης οι προμηθευτές θα προσκομίζουν στην Υπηρεσία το σχέδιο της 
σύμβασης εκχώρησης, προκειμένου να ελέγχεται από την Υπηρεσία. Το επίσημο 
πλέον κείμενο θα αναγράφεται στο κείμενο της σύμβασης και θα αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος αυτής. 
 
           6. Κανένας υποψήφιος  προμηθευτής δεν μπορεί σε οποιαδήποτε 
περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας, 
σχετικά με τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 
            
      7.  Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί 
δημοσίων προμηθειών / παροχή υπηρεσιών. 
 
 

 Ανχης (ΤΘ) Αθανάσιος Ζορμπάς 
Ακριβές Αντίγραφο Επχης 
  
 Δια τον απουσιάζοντα Υδκτη 
  
Τχης (ΕΜ) Γεώργιος Ταραμίγκος  
Τμηματάρχης  4ουΕΓ/2  
 
 
 
           
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ  
 
«1»  Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής  
«2»  Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης  
«3»  Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής  
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                  XXIV ΤΘ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ 
         (1ο ΣΙ - «ΦΛΩΡΙΝΑ») 
        4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/2 
                  09 Αυγ  16 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ«Α»ΣΤΗ 
Φ.600.163/30/13597/Σ.2074 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Ονομασία Τράπεζας ………………………….. 
Κατάστημα                …………………………. 
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )                                     Ημερομηνία έκδοσης ………  
                         ΕΥΡΩ. …………………… 
  Προς: 
  ΧΧΙV ΤΘΤ/4ο ΕΓ……….. 
  (Οδός-Αριθμός-Τηλ) 
 
 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΑΡ. …………    ΕΥΡΩ   ……. 
 
 - Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας 
εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος 
της διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   ………………………(και 
ολογράφως)……………………………………..   υπέρ  της εταιρείας 
………………………………………………………. Δ/νση 
………………………………………………………….  δια τη συμμετοχή  της εις το 
διενεργούμενο διαγωνισμό της ………………………………………………για την 
προμήθεια ……………………………………... σύμφωνα με την υπ. αρ.       /       Δ/ξή 
σας. 
-  Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω 
διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο 
ισχύος της. 
-  Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη 
δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και 
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από 
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
-  Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 
-  Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό 
έγγραφο της Υπηρεσίας  σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας 
υποβληθεί  πριν  από την ημερομηνία λήξης της. 
 - Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………… 
 
 
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ) 
 
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ/ξη). 
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Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί 
στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ ,συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν 
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο 
Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
  
 

 Ανχης (ΤΘ) Αθανάσιος Ζορμπάς 
Ακριβές Αντίγραφο Επιτελάρχης 
  
 Δια τον απουσιάζοντα Υδκτη 
  
Τχης (ΕΜ) Γεώργιος Ταραμίγκος  
Τμηματάρχης 4ο ΕΓ/2 
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        XXIV ΤΘ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ 
        (1ο ΣΙ - «ΦΛΩΡΙΝΑ») 
       4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/2 
              09 Αυγ 16 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ«Α»ΣΤΗ 
Φ.600.163/30/13597/Σ.2074 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
Ονομασία Τράπεζας ………………………….. 
Κατάστημα                …………………………. 
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )                         Ημερομηνία έκδοσης   ………………
                        ΕΥΡΩ. …………………… 
 Προς: 
 ΧΧΙV ΤΘΤ/4ο ΕΓ…………. 
 (Οδός-Αριθμός-Τηλ) 
 
 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ……  ΕΥΡΩ   ……….. 
 
- ΄Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας 
εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του 
δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   …………………(και 
ολογράφως) …………..……….. …….  στο οποίο και μόνο περιορίζεται η 
υποχρέωσή μας, υπέρ  της εταιρείας ………………………………………. 
Δ/νση…………………………………………………………. για την καλή εκτέλεση 
από αυτήν των όρων της με αριθμό………….σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας 
για τη προμήθεια ……………………………………(αρ.διακ/ξης……/….) προς 
κάλυψη αναγκών του …………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της 
συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………...ΕΥΡΩ αυτής.  
 
- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη 
τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση 
και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες 
από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 
-  Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης 
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 
 
- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι 
την επιστροφή της σ’ εμάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί 
μας καμιά ισχύ. 
 
- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που 
έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της 
παρούσας, δεν  
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υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο 
Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
           
  
 

 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Ανχης (ΤΘ) Αθανάσιος Ζορμπάς 
Ακριβές Αντίγραφο Επιτελάρχης 
  
 Δια τον απουσιάζοντα Υδκτη 
  
Τχης (ΕΜ) Γεώργιος Ταραμίγκος  
Τμηματάρχης 4ο ΕΓ/2 
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         XXIV ΤΘ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ 
         (1ο ΣΙ - «ΦΛΩΡΙΝΑ») 
        4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/2 
                  9 Αυγ 16 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ«Α»ΣΤΗ 
Φ.600.163/30/13597/Σ.2074 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

 
Ονομασία Τράπεζας ………………………….. 
Κατάστημα                …………………………. 
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )     Ημερομηνία έκδοσης   ……………… 
      ΕΥΡΩ. ………………………………… 
 Προς: 
 ΧΧΙV ΤΘΤ/4ο ΕΓ ………… 
(Οδός-Αριθμός-Τηλ) 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ  ΑΡ. ………    ΕΥΡΩ   ……….. 
 
- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας 
εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του 
δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   ………………(και 
ολογράφως)………………….……….. στο οποίο και μόνο περιορίζεται η 
υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας ……………………………………….. 
Δ/νση………………………………………………για την λήψη προκαταβολής ίσης 
με το  % της συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ εκ………….ΕΥΡΩ της με 
αριθ…………..σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας η εν λόγω εταιρεία για τη 
προμήθεια ……………………………….της (αριθ. Διακ/ξης…..) προς κάλυψη 
αναγκών του …………., πλέον τόκων κατ εφαρμογή των άρθρων 25, 32 και 34 
του ΠΔ 118/2007. 
 
-  Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και  θα καταβληθεί με μόνη 
τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση 
και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες 
από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 
-  Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης 
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 
 
-      Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι 
την επιστροφή της σ’ εμάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί 
μας καμιά ισχύ. 
 
- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που 
έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της 
παρούσας, δεν 
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υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο 
Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
 

 
 
 
 
 

 Ανχης (ΤΘ) Αθανάσιος Ζορμπάς 
Ακριβές Αντίγραφο Επιτελάρχης 
  
 Δια τον απουσιάζοντα Υδκτη 
  
Τχης (ΕΜ) Γεώργιος Ταραμίγκος  
Τμηματάρχης 4ο ΕΓ/2 
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

(ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1Ο  
Αντικείμενο Προμήθειας 

 
1. Το αντικείμενο της παρούσας αφορά στην ανάδειξη αναδόχου για 

την παροχή πλήρους διατροφής των αιτούντων άσυλο και ευάλωτων ομάδων 
πολιτών τρίτων χωρών στην Ανοιχτή Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας στην περιοχή 
ΠΕΤΡΑΣ ΟΛΥΜΠΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ (πρωην ψυχιατρείο) όπως αναφέρεται και στο 
κύριο μέρος του εγγράφου. 
 
ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΔΟΜΕΣ ΠΡΟΣΡΙΝΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ 
 

ΠΕΤΡΑΣ ΟΛΥΜΠΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ (πρωην 
ψυχιατρείο) 

μέχρι 1500 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ μέχρι 1500 
 
 

2. Ειδικότερα, προβλέπεται η χορήγηση τριών (3) έτοιμων γευμάτων 
ανά ημέρα (πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό)  συμπεριλαμβανομένων ειδικών 
συσσιτίων όπως συσσίτια για ευάλωτες ομάδες. 

 
3. Τα ειδικά συσσίτια εκτιμώνται σε ποσοστό από 20% έως 30% του 

συνόλου των μερίδων και αναλύονται στις Προσθήκες του παρόντος. 
 

4. Εξαιτίας της ιδιαιτερότητας της φύσεως της παρεχόμενης υπηρεσίας 
και του γεγονότος ότι ο τελικός αριθμός των γευμάτων  δεν μπορεί να καθοριστεί 
εκ των προτέρων, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να αυξομειώνει τον αριθμό 
των σιτιζόμενων μέχρι την έκδοση της κατακύρωσης και κατά συνέπεια των 
ημερήσιων μερίδων σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 5 του παρόντος. 
 

5. Βασικά Στοιχεία της Διαδικασίας: 
 
  Οι διαδικασίες σύναψης σύμβασης θα γίνουν με μέριμνα της XXIV 

ΤΘΤ/4ο ΕΓ και για τις ποσότητες που αναφέρονται στον Πίνακα του παρόντος 
άρθρου. 

 
 Ο παρακάτω πίνακας, καθορίζει τις βασικές διοικητικές λεπτομέρειες 

της διαδικασίας μέχρι και την σύναψη της σύμβασης. 
 

 XXIV ΤΘ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ 
(1ο ΣΙ - «ΦΛΩΡΙΝΑ») 
4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/2 
09 Αυγ 16 
 
 

 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ 
Φ.600.163/30/13597Σ.2074 
 

                                                                              ./. 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Διαδικασία ανοικτού δημόσιου 
διαγωνισμού 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή όπως 
προκύπτει από τον τύπο αξιολόγησης 
προσφερόμενων  τιμών σύμφωνα με 
την ανάλυση στους Γενικούς και 
Ειδικούς Όρους.  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Η ανάδειξη μειοδότη θα γίνει βάσει των 
κριτηρίων που προβλέπονται στα 
άρθρα 51 και 52 του ΠΔ 60/07, αφού η 
αναθέτουσα αρχή ελέγξει την 
καταλληλότητα των οικονομικών 
φορέων που δεν έχουν αποκλεισθεί 
σύμφωνα με τα άρθρα έως 42 και 49 
του ιδίου ΠΔ. 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 22 10:00 Αυγ 2016 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς 
Λιτοχώρου  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αναλυτική περιγραφή των υπηρεσιών 
όπως στους Ειδικούς Όρους 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 55520000-1 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ  

Εκτιμάται 264.150€ (Εξαρτάται από την 
παρεχόμενη από τον ανάδοχο τιμή και 
τον αριθμό των σιτιζομένων ανά ημέρα) 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Ημερήσιο συσσίτιο ενός ατόμου 
(πρωινό – γεύμα – δείπνο) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ μέχρι 1500 άτομα ημερησίως 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  30 ημερολογιακές ημέρες 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Ανοιχτή Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας 
στην περιοχή ΠΕΤΡΑΣ ΟΛΥΜΠΟΥ 
ΠΙΕΡΙΑΣ (πρώην ψυχιατρείο) 

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Γλώσσα σύνταξης των προσφορών η 
ελληνική.  

ΝΟΜΙΣΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ευρώ (€) 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ  
ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του ΜΤΣ 
και τρίτων νόμιμες κρατήσεις οι 
ισχύουσες μέχρι και την ημέρα 
υποβολής της προσφοράς. 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ  (έντοκη) Μέχρι το  15% της συνολικής 
συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
Κατά την πληρωμή, παρακρατείται ο 
προβλεπόμενος από την κείμενη 
νομοθεσία φόρος εισοδήματος.  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 
(ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 9 Αυγ 16 

                                                                  ./. 
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ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 22 10:00 Αυγ 16 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ  
ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

40 ημέρες (τουλάχιστον) μέχρι 
ολοκληρώσεως συμβατικών 
υποχρεώσεων 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1 Σεπ 16 

<< ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ >>  
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ο Πάροχος υπηρεσιών σίτισης 
υποχρεούται να υποβάλει προσφορά 
για το σύνολο των αιτούμενων 
(περιγραφόμενων), συσσιτίων. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 2Ο  

Προαπαιτούμενα – Προσόντα Υποψήφιου Αναδόχου 
 

1. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι στο φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» οφείλουν 
να υποβάλουν επιπρόσθετα των αναφερομένων στους Γενικούς Όρους, στοιχεία 
που αφορούν: 

α. Τον τόπο εγκατάστασης της επιχείρησης παρασκευής των 
γευμάτων ο οποίος υπόκειται σε υγειονομικό έλεγχο οποτεδήποτε κρίνεται 
σκόπιμο από την Υπηρεσία.  

β. Την άδεια λειτουργίας για το σκοπό της παροχής σίτισης. 

γ. Την εξασφάλιση μεταφοράς των προϊόντων διατροφής, σύμφωνα 
με τους ισχύουσες κανόνες υγιεινής των τροφίμων, όπως αυτοί καθορίζονται στο 
ΕΚ 852/04 και 853/04, τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και κάθε άλλη συναφή με 
το αντικείμενο νομολογία. 

δ. Την πιστοποίηση κατά ISO 22000/2005 και ISO 9001:2008 ή 
ισοδύναμα. 

ε. Την μεταφορά των προϊόντων συσσιτίων με κατάλληλα οχήματα ή 
λοιπά μέσα, τα οποία θα πρέπει να δηλωθούν και να διαθέτουν τις απαραίτητες 
άδειες, αντίγραφα των οποίων θα πρέπει να προσκομισθούν. Οι οδηγοί αυτών 
πρέπει να είναι κάτοχοι των απαιτούμενων εγγράφων οδήγησης για τον ανάλογο 
τύπο οχήματος / μέσου. 

στ. Κωδικό αριθμό έγκρισης αδείας λειτουργίας εγκατάστασης του 
ΕΦΕΤ, εφόσον απαιτείται από τον ΕΚ 852/2004. 

ζ. Λίστα όλων των συνεργαζόμενων με αυτόν προμηθευτών. 

η. Υπεύθυνες δηλώσεις των συνεργαζόμενων με αυτόν 
προμηθευτών του ότι μπορούν να τον εφοδιάζουν με επαρκείς ποσότητες πρώτων 
υλών / υπηρεσιών για την υλοποίηση των καθοριζομένων στην παρούσα, οι 
οποίοι οφείλουν να έχουν ανάλογες πιστοποιήσεις ποιότητας. 

 

                                                                  ./. 
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ΑΡΘΡΟ 3Ο  
Υποχρεώσεις Υποψήφιου Αναδόχου 

 
 1. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει στο φάκελο 
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τα εξής στοιχεία : 
 
  α. Το προσωπικό (αριθμός, ειδικότητα, προϋπηρεσία, βάρδιες, ώρες 
παροχής υπηρεσιών) που θα απασχοληθεί με τον παρεχόμενο έργο. 
 
  β. Τη μέθοδο παρασκευής, επόπτευσης και ελέγχου παρασκευής, 
μεταφοράς και παράδοσης του συσσιτίου. 
 
  γ. Τα μέτρα που θα λάβει για να εξασφαλίσει την ποιότητα των 
παρεχομένων υπηρεσιών. 
 
  δ. Δήλωση εφεδρικής μονάδας εγκατάστασης η οποία θα 
ενεργοποιηθεί σε περίπτωση αδυναμίας παραγωγής ή συμπληρωματικής 
παραγωγής της αρχικής μονάδας, η οποία πρέπει να ικανοποιεί τις ίδιες 
προϋποθέσεις με την αρχική.  
 
 2. Στα παραπάνω οι κατ’ ελάχιστο προϋποθέσεις που πρέπει να 
πληρούνται είναι οι εξής: 
 
  α. Η πιστή τήρηση του συνόλου των αγορανομικών και για την 
ασφάλεια τροφίμων διατάξεων της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας και 
ιδιαίτερα του ΚΤΠ και των ΕΚ 852/04 και ΕΚ 853/04. 
  β. Τα προϊόντα που θα χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του 
συσσιτίου θα είναι σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.  

  γ. Τα σκεύη που θα χρησιμοποιούνται για την παρασκευή, μεταφορά 
και αποθήκευση θα εναρμονίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών. 

  δ. Οι μερίδες του συσσιτίου θα παρατίθενται στους δικαιούχους και 
θα διατίθενται σε σκεύη μιας χρήσεως, με μέριμνα του αναδόχου. 

  ε. Το πρόγραμμα συσσιτίου των αιτούντων άσυλο διακρίνεται ως 
ακολούθως:  

   (1) Γενικό Συσσίτιο ως Προσθήκη «1» του παρόντος. 

   (2) Συσσίτιο για βρέφη (0-6 μηνών) ως Προσθήκη «2» του 
παρόντος 

   (3) Συσσίτιο για βρέφη (6-12 μηνών) ως Προσθήκη «3» του 
παρόντος 

   (4) Συσσίτιο για παιδιά (1 ως 12 ετών) ως Προσθήκη «4» του 
παρόντος 

   (5) Συσσίτιο για διαβητικούς ως Προσθήκη «5» του παρόντος 
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   (6) Συσσίτιο για ευάλωτες ομάδες (έγκυοι, θηλάζουσες κτλ) ως 
Προσθήκη «6» του παρόντος 

 Σημείωση: Επισημαίνεται ότι για την παρασκευή των συσσιτίων να μην 
χρησιμοποιούνται είδη που δεν επιτρέπονται από τη μουσουλμανική θρησκεία 
(χοιρινό κρέας, αλκοόλ). 

  στ. Τα τρία (3) γεύματα θα πρέπει να παρατίθενται από προσωπικό 
του αναδόχου  από 07:00 ως την 09:00 για το πρωινό, από 12:30 ως την 14:30 για 
το μεσημεριανό και από 19:00 ως την 21:00 για το βραδινό και στην ενδεικνυόμενη 
για βρώση θερμοκρασία. Το σχετικό χρονοδιάγραμμα είναι ενδεικτικό και 
τροποποιείται μετά από σύμφωνη γνώμη του Αναδόχου και της Υπηρεσίας. 
 
 3. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει με δικά του έξοδα να διαμορφώσει 
τους χώρους παράθεσης, να διαθέτει υλικά διανομής φαγητού (ποτήρια, σκεύη, 
χαρτοπετσέτες κτλ.) καθώς και να τηρεί τους κανόνες υγιεινής. 
 

4. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παράθεσης, με μέριμνα του 
αναδόχου θα γίνεται αποκατάσταση του χώρου παράθεσης, αποκομιδή των 
απορριμμάτων που σχετίζονται με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και γενική 
καθαριότητα – προετοιμασία για την επόμενη παράθεση συσσιτίου.  
 
 5. Μετά τη λήξη της σύμβασης, ο υποψήφιος ανάδοχος θα παραδίδει τους 
χώρους ως έχουν και θα έχει τη δυνατότητα να αποσύρει τις κατασκευές του και τα 
μηχανήματα – έπιπλα ιδιοκτησίας του. 
 
 6. Η εξυπηρέτηση θα γίνεται με σύστημα αυτοεξυπηρέτησης (SELF 
SERVICE). 
 
 7. Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να ορίσει υπεύθυνο Έργου και 
Αναπληρωματικό ο οποίος πρέπει αφενός να επιβλέπει την ορθή λειτουργία, 
αφετέρου να έρχεται σε επαφή με τα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας για 
οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει. 
 
 8. Το προσωπικό του υποψήφιου ανάδοχου: 
 
  α. Θα φέρει διακριτική αμφίεση ή χαρακτηριστικό. 
 
  β. Θα έχει υποβληθεί στους προβλεπόμενους εμβολιασμούς και 
λοιπές εξετάσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. 
 
  γ. Θα είναι ευγενικό, ευπρεπούς εμφάνισης και θα δέχεται κάθε 
έλεγχο από τα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας. 
 
  δ. Θα τελεί υπό τον έλεγχο και την ευθύνη του αναδόχου.  

 
ΑΡΘΡΟ 4Ο 

Ποιότητα Προσφερομένων Ειδών – Έλεγχος 
 

 1. Ποιότητα προσφερομένων ειδών: 
 
  α. Όλα τα προσφερόμενα είδη θα είναι σύμφωνα με τον Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών. 
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  β. Με μέριμνα του υποψήφιου ανάδοχου πρέπει να εξασφαλίζονται 
οι προϋποθέσεις υγειονομικής μεταφοράς και τοποθέτησης των ειδών (μεταφορά 
εντός καθαρών συσκευασιών, καθαριότητα και απολύμανση χώρων ευθύνης του). 
 
  γ. Η μεταφορά των ειδών θα γίνεται με κατάλληλα οχήματα / μέσα 
για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη παρ. 1γ και 1ε του άρθρου 2 
του παρόντος.  
 
  δ. Οι συσκευασίες των συσσιτίων θα εναρμονίζονται με τις διατάξεις 
του άρθρου 21 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών για την χρήση τους σε ζεστά και 
κρύα τρόφιμα έτσι ώστε να ευνοούν τη διατήρηση της θερμοκρασία τους και να 
εξασφαλίζουν την καταλληλότητα προς κατανάλωση. 
 
  ε. Επίσης η Υπηρεσία, κατά την κρίση της και με την παρουσία του 
αναδόχου ή του αντιπροσώπου του, δύναται να λαμβάνει δείγματα των προς 
κατανάλωση ειδών τα οποία θα προσκομίζονται στο στρατιωτικό χημείο ή σε 
αντίστοιχο χημείο (όταν δεν υπάρχει στρατιωτικό), προς υποβολή τους στους 
παρακάτω ελέγχους: 
 
   (1) Μικροβιολογικό 
 
   (2) Χημική ανάλυση 
 
   (3) Ιστολογική εξέταση 
 
  στ. Τα δείγματα που θα λαμβάνονται θα είναι τρία (3) από κάθε είδος, 
και το κόστος τους θα βαρύνει τον ανάδοχο. Επίσης τον ανάδοχο θα βαρύνει και 
το κόστος των εξετάσεων / χημικών αναλύσεων. 
 
  ζ. Τα αποτελέσματα των δειγματοληπτικών εξετάσεων, πρέπει να 
είναι απολύτως σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές των τροφίμων. 
 
 2. Έλεγχος κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου: 
 
  α. Ο ανάδοχος θα δέχεται οποιονδήποτε έλεγχο στα συσσίτια 
(βάρος, περιεκτικότητα, ποιοτικό έλεγχο, χημικό έλεγχο), ο οποίος θα γίνεται από 
αρμόδια επιτροπή της Υπηρεσίας, παρουσία (κατά την κρίση της) υγειονομικού 
προσωπικού, η οποία θα υποβάλλει εισηγήσεις – παρατηρήσεις προς τα αρμόδια 
όργανα της Υπηρεσίας. 
 
  β. Τα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας θα ελέγχουν την καθαριότητα 
των χώρων παρασκευής των μερίδων και παράθεσης. 
 
  γ. Ο έλεγχος αποσκοπεί στην ορθή λειτουργία των χώρων 
παρασκευής / παράθεσης (υγειονομικός έλεγχος τροφίμων), στην ασφάλεια των 
χώρων και των εγκαταστάσεων. 
 
  δ. Η υπηρεσία δύναται να προβαίνει σε υγειονομικό έλεγχο των 
εργαστηρίων – εγκαταστάσεων του ανάδοχου, ώστε να διαπιστώνεται η 
συμμόρφωσή του με τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. 
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Άρθρο 5ο  
Παραγγελία – Παράδοση – Παραλαβή Μερίδων 

 
 1. Η παραγγελία των μερίδων, η ποσότητα των μερίδων, καθώς και 
τυχόν ειδικές οδηγίες για την παρασκευή τους, βάσει των προγραμμάτων των 
Προσθηκών του Παρόντος, θα δίνονται καθημερινά εγγράφως με φαξ ή μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την προηγούμενη ημέρα από την παράδοση, μέχρι 
την 11:00. Παραγγελία που θα δίνεται σε μικρότερο χρονικό διάστημα, θα 
εκτελείται εφόσον υπάρχει η δυνατότητα από τον προμηθευτή να την εκτελέσει 
χωρίς να αποβεί σε βάρος της ποιότητας των παραγγελθέντων ειδών.  
 
 2. Επιπλέον ο ανάδοχος διατηρεί υποχρέωση δυνατότητας παράδοσης 
του πρωινού κάθε ημέρας του γενικού συσσιτίου με ετοιμότητα παράδοσης εντός 
μίας (1) ώρας.  
 
 3. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εφοδιάζει επαρκώς το 
Κέντρο (χώρο παράθεσης συσσιτίου) και αναλόγως των αναγκών με τα 
απαραίτητα σκεύη και αναλώσιμα (αλάτι, πιπέρι, χαρτοπετσέτες, ποτήρια κτλ). 
 
 4. Τα φαγητά πρέπει να παραδίδονται μέσα σε ισοθερμικά κουτιά 
μεταφοράς και να αφήνονται μέσα στα ισοθερμικά κουτιά μεταφοράς προκειμένου 
να διατηρούνται στην κατάλληλη θερμοκρασία. Τα ισοθερμικά κουτιά μεταφοράς 
πρέπει να είναι καθαρά με ευθύνη της εταιρείας ώστε να εξασφαλίζονται οι 
προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία συνθήκες υγιεινής. 
 

5. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος καλής εκτέλεσης του συνόλου των 
παρασχεθεισών υπηρεσιών, η επίβλεψη και η παραλαβή τους θα γίνεται από 
τριμελή επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, η οποία θα συγκροτηθεί 
ειδικά για το σκοπό αυτό. Η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του έργου 
θα παρακολουθεί διαρκώς τη χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία αλλά και την όλη 
υλοποίηση των παρασχεθεισών υπηρεσιών και ιδιαίτερα αν η διαδικασία 
υλοποίησης είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές και την προσφορά του 
παρέχοντος υπηρεσίες καθ’ όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας μέχρι και 
της τελικής διάθεσης, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς. 
 

6. Καθημερινά θα συντάσσονται καταστάσεις παραληφθεισών μερίδων  
(πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής) που θα συνυπογράφονται από 
την αρμόδια επιτροπή της ανωτέρω παραγράφου, τον επικεφαλής του Κέντρου και 
τον Υπεύθυνο του έργου. 

 
7. Σε περίπτωση που οι παραγγελθείσες  μερίδες δεν καταναλωθούν 

εντός της ημέρας ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τις παραλάβει και να τις 
διατηρήσει με ασφαλή και υγιεινό τρόπο σε χώρο ευθύνης του. Οι σχετικές μερίδες 
θα αφαιρούνται από την παραγγελία της επομένης ημέρας ανεξαρτήτως του 
προβλεπόμενου προγράμματος. 

 
8. Ο ανάδοχος υποχρεούται σε συμμόρφωση προς τις υποδείξεις της 

επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου σε όλες τις φάσεις 
παροχής υπηρεσιών σίτισης (παρασκευή – μεταφορά – οργάνωση χώρου 
παράθεσης – διανομή συσσιτίου – αποκατάσταση χώρου παράθεσης). 

 
9. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος καθυστερήσει να παραδώσει τα 

φαγητά (έως +60 λεπτά της ώρα χωρίς να συντρέχουν λόγοι «ανωτέρας βίας») ή 
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παραλείψει να φέρει ορισμένα από εκείνα που του παραγγέλθηκαν (όπως 
προσδιορίζονται στις Προσθήκες του παρόντος) ή δεν τα παραδώσει καθόλου, 
τότε η Υπηρεσία θα αγοράσει τα είδη αυτά ή αντίστοιχα προϊόντα από το ελεύθερο 
εμπόριο. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής 
απορρίψει τα προσφερόμενα είδη και ο ανάδοχος δεν τα αντικαταστήσει σε 
ταχθείσα προθεσμία εντός ώρας το αργότερο, παραιτούμενος ρητώς από κάθε 
δικαίωμα. 

 
10. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις της παραγράφου 9 το συνολικό 

κόστος αγοράς εκ του ελευθέρου εμπορίου, καθώς και οποιαδήποτε άλλη 
πρόσθετη δαπάνη που θα προκύψει από την αιτία αυτή, βαρύνουν τον ανάδοχο 
και καταλογίζονται σε βάρος αυτού μετά από έκδοση  σχετικής απόφασης 
σύμφωνα με τα ισχύοντα. 

 
11. Μετά το πέρας της διανομής των γευμάτων, ο ανάδοχος 

υποχρεούται για την συλλογή των σκευών και των μέσων που τυχόν διαθέτει και 
πλήρη αποκατάσταση του χώρου. 

 
12. Ο ανάδοχος πρέπει να έχει τη δυνατότητα απόκρισης και 

αντιμετώπισης οποιουδήποτε προβλήματος δικής του υπαιτιότητας παρουσιαστεί 
κατά τη διανομή των γευμάτων μέσα σε χρονικό περιθώριο το αργότερο μίας (1) 
ώρας. 

 
Άρθρο 6ο  

Τεχνική Προσφορά 
 

         1.     Οι προμηθευτές υποχρεούνται στην τεχνική προσφορά τους να: 
 
                  α. Δηλώσουν ότι, αποδέχονται όλους τους όρους των Τεχνικών 
Προδιαγραφών της Υπηρεσίας όπως αναλύονται στους Ειδικούς Όρους ΡΗΤΑ και 
ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ, καθώς και τους Γενικούς Όρους της διαδικασίας.  
                            
                  β.   Καταθέσουν τα έντυπα, πιστοποιητικά και υπεύθυνες δηλώσεις 
που αναφέρονται στις αντίστοιχες παραγράφους των Γενικών και Ειδικών Όρων 
και οπωσδήποτε: 
 
                       (1)    Υπεύθυνη δήλωση ότι η παραγωγική διαδικασία είναι 
σύμφωνη με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία  σε ότι αφορά την εφαρμογή των 
κανόνων υγιεινής. 
 
                          (2)       Υπεύθυνη δήλωση ότι για την παραγωγή των συσσιτίων 
δεν χρησιμοποιήθηκε διαδικασία που απαγορεύεται από την εθνική και κοινοτική 
νομοθεσία. 
                   
                       (3)     Υπεύθυνη δήλωση ότι η επιχείρηση παραγωγής των 
συσσιτίων (κύρια και τυχόν δευτερεύουσα) διαθέτει άδεια λειτουργίας καθώς και 
ότι έχει αναπτύξει και εφαρμόζει σύστημα HACCP, σύμφωνα με  την ισχύουσα 
νομοθεσία. 
 

(4)     Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία περιγράφονται με 
σαφήνεια, οι γεωγραφικές περιοχές των χωρών προέλευσης, από τις οποίες θα 
προέρχονται οι πρώτες ύλες για την παραγωγή του συσσιτίου. 
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(5)        Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής επιθεώρησης των 
εγκαταστάσεών του από αρμόδια επιτροπή της στρατιωτικής υπηρεσίας. 
 
     (6) Υπεύθυνη δήλωση, για το χρόνο ισχύος της 
προσφοράς του, η ελάχιστη ισχύς της οποίας καθορίζεται στη διακήρυξη. 
 
     (7) Τα δικαιολογητικά της παρ 1 των άρθρων 2 και 3 του 
παρόντος Παραρτήματος.  
                         
 2.   Επισημαίνεται ιδιαιτέρως η προσοχή των προμηθευτών στο ότι, όλοι οι 
παράγραφοι των Γενικών και Ειδικών Όρων θεωρούνται ‘’ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΌΡΟΙ’’ 
και η μη τήρηση αυτών συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.      
 

ΑΡΘΡΟ 7Ο  
Χρόνος Ισχύος Προσφορών 

 
 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών καθορίζεται σε σαράντα (40) 
ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος 
μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Λοιπά 
όπως καθορίζονται στην κείμενη νομοθεσία.  

 
ΑΡΘΡΟ 8ο  

Αυξομείωση Ποσοτήτων 
 

 1.  Η αυξομείωση των ημερησίων μερίδων δε θα έχει καμία επίδραση στην 
τιμή 
των εφοδίων και στους υπόλοιπους όρους της προμήθειας. 
 
                                   ΆΡΘΡΟ 9ο  

Κρατήσεις-Έξοδα 
 
 1. Οι προμηθευτές επιβαρύνονται με κρατήσεις 4,2032%, οι οποίες 

αναλύονται όπως παρακάτω: 

                α.   Υπέρ Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ)           4,00% 
 
                β.   Υπέρ Χαρτοσήμου                                           0,086% 
 
                γ.    Υπέρ ΟΓΑ/Χαρτοσήμου                                  0,0172% 
 
                  δ.   Υπέρ  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.                                             0,10% 
 
         2.   Επίσης, οι προμηθευτές επιβαρύνονται με:  
 
               α.  Μεταφορικά, ζυγιστικά, εκφορτωτικά, δασμούς και λοιπά έξοδα, όπως 
αυτά καθορίζονται στις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας, μέχρι 
την οριστική παράδοση τους στον τόπο και χρόνο που καθορίζει η σύμβαση. 
 
               β.  Κρατήσεις και εισφορές υπέρ διαφόρων Ασφαλιστικών Ταμείων κτλ. 
 
         3. Λοιπά, όπως καθορίζονται στο άρθρο 14 των γενικών όρων του 
διαγωνισμού. 

                                                                  ./. 

16PROC004933024 2016-08-10

ΑΔΑ: ΩΠΣ56-65Ε



 B -10 

 
ΑΡΘΡΟ 10Ο  

Παραλαβή Συμβατικών Υλικών  
 

 Ο έλεγχος της ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής θα γίνει από την αρμόδια 
επιτροπή της Υπηρεσίας, στις εγκαταστάσεις παράθεσης, σύμφωνα με τους 
Γενικούς και Ειδικούς όρους, παρουσία του νόμιμου εκπροσώπου του 
προμηθευτή. Τα έξοδα βαρύνουν τον προμηθευτή. 

 
ΑΡΘΡΟ 11Ο  

Οικονομική Προσφορά 
 

1. Ο σφραγισμένος Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» πρέπει 
να περιλαμβάνει υποχρεωτικά συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο - επί ποινή 
αποκλεισμού - τον πίνακα όπως αυτός περιγράφεται στο παρόν άρθρο. 

 
2. Η «Οικονομική Προσφορά» η οποία θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά 

συμπληρωμένο - επί ποινή αποκλεισμού - τον πίνακα για τον οποίο υποβάλλει 
προσφορά ο υποψήφιος Ανάδοχος, όπως αυτός περιγράφεται στο κάτωθι 
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς: 
 
 Ι. Τιμή ανά ημερήσια ατομική μερίδα σίτισης με ανάλυση χωριστά του του 
είδους γεύματος, σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων 
και κάθε είδους δαπανών. 
 
 ΙΙ. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής. (Σε περίπτωση που 
αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). 
 
 Στη σφραγισμένη οικονομική του προσφορά ο Προσφέρων θα πρέπει να 
περιλαμβάνει τον πίνακα οικονομικής προσφοράς συμπληρωμένο και 
υπογεγραμμένο. 
 
 Μειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος με την χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή 
(ΠΤ) ημερήσια ατομική μερίδα (πλήρους σίτισης και ειδικών συσσιτίων), σύμφωνα 
με τον τύπου που ακολουθεί και με την προϋπόθεση ότι η προσφερόμενη παροχή 
υπηρεσιών, καλύπτει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τους Γενικούς (Άρθρο 7ο) και Ειδικούς 
Όρους. 
 

3. Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς (Υποχρεωτικό Υπόδειγμα) 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΤΙΜΗ 

ΤΙΜΗ ΜΕ 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

ΤΙΜΗ ΜΕ 
ΦΠΑ 

ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡ 

1 Γενικό (ΤΑ)      
2 Βρέφη (0-6 

μηνών) (ΤΒο) 
     

3 Βρέφη (6-12 
μηνών) (ΤΒ1) 

     

4 Παιδιά (1-12 
ετών) (ΤΠ) 

     

5 Διαβητικοί (ΤΔ)      
6 Ευάλωτες 

ομάδες (ΤΕ) 
     

                                                                  ./. 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΤΙΜΗ 

ΤΙΜΗ ΜΕ 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

ΤΙΜΗ ΜΕ 
ΦΠΑ 

ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡ 

7 ΣΥΝΟΛΟ      
 

ΑΡΘΡΟ 12Ο  
Διαδικασία Διαγωνισμού 

 
1. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων 
 
2. Οι προσφορές ανοίγονται την ημέρα του διαγωνισμού, σύμφωνα με 

την εξής σειρά, ήτοι: 
 

  α. Έλεγχος δικαιολογητικών.  
 
β. Έλεγχος τεχνικής προσφοράς. 
 
γ. Έλεγχος οικονομικής προσφοράς .  

 
3. Η κατακύρωση ως επιβεβαίωση του αποτελέσματος του 

διαγωνισμού, δεσμεύει τον μειοδότη για υπογραφή της σύμβασης εντός 
προκαθορισμένης από την κείμενη νομοθεσία προθεσμίας με την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης που απαιτούνται και αναφέρονται λεπτομερώς 
στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της παρούσης διαδικασίας.  

 
4. Στη συνέχεια η Επιτροπή διαβιβάζει αρμοδίως την εισήγησή της με 

το Πρακτικό της και συνημμένα τα δικαιολογητικά του μειοδότη. 
 

5. Ο Δκτης του Σχηματισμού εκδίδει κατακυρωτική απόφαση και καλεί 
το μειοδότη προς υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 14Ο  
Λοιποί Όροι 

          
        1.    Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης ορισμένων ελέγχων, από το ΧΗΣ, 
γίνονται δεκτά τα αποτελέσματα των μετρήσεων που αναγράφονται στο 
πιστοποιητικό του εργοστασίου κατασκευής αυτών. Στην περίπτωση αυτή, οι τιμές 
θα αναγράφονται στο Δελτίο του ΧΗΣ με την ένδειξη ότι ελήφθησαν από το 
πιστοποιητικό του κατασκευαστή. 
 
        2.     Σε περίπτωση που το ΧΗΣ ή τα κτηνιατρικά στρατιωτικά εργαστήρια δεν 
έχουν την δυνατότητα ελέγχου σε κάποια χαρακτηριστικά, τα δείγματα 
αποστέλλονται στο ΓΧΚ ή άλλο κατάλληλο εργαστήριο του δημόσιου φορέα. 
 
        3.  Τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, που 
υποχρεώνεται σε άμεση αναπλήρωση ή μείωση της αντίστοιχης ποσότητας από 
αυτή που παραδόθηκε τελικά. 
 
 4. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τερματισμού της 
σύμβασης πρίν το πέρας της χρονικής περιόδου ολοκλήρωσης των 
συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου, άνευ περαιτέρω αποζημίωσης σε 
περίπτωση που υπηρεσιακοί λόγοι επιβάλλουν την παύση ή αναστολή 
λειτουργίας της εξυπηρετούμενης δομής. 

                                                                  ./. 
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 5. Τροποποίηση του προγράμματος συσσιτίου είναι δυνατή με τις 
προυποθέσεις ότι, θα συμφωνηθεί από κοινού μεταξύ των συμβαλλομένων 
με βάση τις διατροφικές συνήθειες των προσφύγων/μεταναστών, δεν 
επηρεάζεται το κόστος, η ποιότητα, η ποσότητα και ο αριθμός πρόσληψης 
θερμίδων. 
       
       6.   Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί 
δημοσίων συμβάσεων. 
 
 
 
 

 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ   
 
«1» Γενικό Συσσίτιο 
«2» Συσσίτιο για Βρέφη (0-6 μηνών) 
«3» Συσσίτιο για Βρέφη (6-12 μηνών) 
«4» Συσσίτιο για Παιδιά (1 ως 12 ετών)   
«5» Συσσίτιο για Διαβητικούς 
«6» Συσσίτιο για Ευάλωτες Ομάδες (Για Όλες τις Ημέρες)  

 Ανχης (ΤΘ) Αθανάσιος Ζορμπάς 
Ακριβές Αντίγραφο Επιτελάρχης 
  
 Δια τον απουσιάζοντα Υδκτη 
  
Τχης (ΕΜ) Γεώργιος Ταραμίγκος  
Τμηματάρχης 4ο ΕΓ/2 
 

 

                                                                  ./. 
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΟ  
Φ.600.163/30/13597/Σ.2074 

XXIV ΤΘ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ 
(1ο ΣΙ - «ΦΛΩΡΙΝΑ») 
4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/2 
09 Αυγ  16 
 
 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΣΙΤΙΟ 

 
Α/Α ΗΜΕΡΑ ΠΡΩΙΝΟ ΓΕΥΜΑ ΔΕΙΠΝΟ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 

1η ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

1 Δευτέρα 
Τσάι (μερίδα) 

Κρουασάν 75 - 85 gr 
Ένα (1) Φρούτο Εποχής 

Ρύζι  250 gr με κόκκινη σάλτσα               
Τυρί Φέτα 50 gr 

φασολάκια λαδερά με πατάτες 300 gr 
Τυρί Φέτα 50 gr 

Ένα (1) Φρούτο Εποχής 
 α. Το γεύμα και το δείπνο να 

συνοδεύεται από (2) αραβικές 
πίτες 60-70 gr έκαστη. 

β. Το φρούτο εποχής θα 
πρέπει να είναι 100-120 gr. 

γ. Οι ελιές είναι 20-30 gr 
δ. Όλες οι ποσότητες 

αναφέρονται σε έτοιμα προς 
βρώση γεύματα. 

ε. Ημερήσιο σιτηρέσιο είναι 
2000 

(+/- 100Kcal) θερμίδων 
στ.Με το πρωινό θα διατίθεται 

και ένα (1) μπουκάλι 1,5 
λίτρου νερό εμφιαλωμένο ανά 
άτομο για κάλυψη ημερήσιας 

ανάγκης 
 

2 Τρίτη 
Τσάι (μερίδα) 

Κρουασάν 75 - 85 gr 
Ένα (1) Φρούτο Εποχής 

Φασόλια με ρύζι 300 gr 
Τυρί Φέτα 50 gr 

Ομελέτα (3 αβγά κατ’ άτομο) με 
Πατάτες 150 gr 

Ένα (1) Φρούτο Εποχής 

3 Τετάρτη 
Τσάι (μερίδα) 

Κρουασάν 75 - 85 gr 
Ένα (1) Φρούτο Εποχής 

Κοτόπουλο 250-300gr 
με Ρύζι 100gr 

Πατάτες Φούρνου 250 gr 
Τυρί Φέτα 50 gr 

Ένα (1) Φρούτο Εποχής 

4. Πέμπτη 
Τσάι (μερίδα) 

Κρουασάν 75 - 85 gr 
Ένα (1) Φρούτο Εποχής 

Ρύζι  250 gr με κόκκινη σάλτσα               
Τυρί Φέτα 50 gr 

Ένα (1) Φρούτο Εποχής  
 

Αρακάς με πατάτες  300 gr 
Τυρί Φέτα 50 gr 

Ένα (1) Φρούτο Εποχής 

5. Παρασκευή 
Τσάι (μερίδα) 

Κρουασάν 75 - 85 gr 
Ένα (1) Φρούτο Εποχής 

Ρεβύθια με ρύζι 300 gr. 
Τυρί φέτα 50 gr 

 

Ομελέτα (3 αβγά κατ’ άτομο) με 
Πατάτες 150 gr 

Ένα (1) Φρούτο Εποχής 

6. Σάββατο 
Τσάι (μερίδα) 

Κρουασάν 75 - 85 gr 
Ένα (1) Φρούτο Εποχής 

Φασολάδα 300 gr , Ελιές 
Ρύζι 250 gr με κόκκινη σάλτσα                    

Τυρί φέτα 50 gr 
Ένα (1) Φρούτο Εποχής 

7. Κυριακή 
Τσάι (μερίδα) 

Κρουασάν 75 - 85 gr 
Ένα (1) Φρούτο Εποχής 

 

Μοσχάρι 150 gr με 
ρύζι 250 gr 

 

Πατάτες Φούρνου 250 gr 
Ένα (1) Φρούτο Εποχής 
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Α/Α ΗΜΕΡΑ ΠΡΩΙΝΟ ΓΕΥΜΑ ΔΕΙΠΝΟ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 
 

2η ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

8. Δευτέρα 

Τσάι (μερίδα) 
Κρουασάν 75 - 85 gr 

Ένα (1) Φρούτο Εποχής 
 

Ρύζι  250 gr με κόκκινη σάλτσα               
Τυρί Φέτα 50 gr 

Αρακάς με πατάτες  300 gr 
Τυρί Φέτα 50 gr 

Ένα (1) Φρούτο Εποχής 

9. Τρίτη 

Τσάι (μερίδα) 
Κρουασάν 75 - 85 gr 

Ένα (1) Φρούτο Εποχής 
 

Φασολάδα 300 gr , Ελιές  
 

Ομελέτα (3 αβγά κατ’ άτομο) με 
Πατάτες 150 gr 

Ένα (1) Φρούτο Εποχής 

10. Τετάρτη 

Τσάι (μερίδα) 
Κρουασάν 75 - 85 gr 

Ένα (1) Φρούτο Εποχής 
 

Ρύζι  250 gr με κόκκινη σάλτσα               
Τυρί Φέτα 50 gr 

Πατάτες Φούρνου 250 gr 
Ένα (1) Φρούτο Εποχής 

11. Πέμπτη 

Τσάι (μερίδα) 
Κρουασάν 75 - 85 gr 

Ένα (1) Φρούτο Εποχής 
 

Κοτόπουλο 250 gr – 300 gr 
ρύζι 150 gr 

 

φασολάκια λαδερά με πατάτες 300 gr 
Τυρί Φέτα 50 gr 

Ένα (1) Φρούτο Εποχής 
 

12. Παρασκευή 

Τσάι (μερίδα) 
Κρουασάν 75 - 85 gr 

Ένα (1) Φρούτο Εποχής 
 

Ρεβύθια με ρύζι 300 gr. 
Τυρί Φέτα 50 gr 

Ομελέτα (3 αβγά κατ’ άτομο) με 
Πατάτες 150 gr 

Ένα (1) φρούτο εποχής 

13. Σάββατο 

Τσάι (μερίδα) 
Κρουασάν 75 - 85 gr 

Ένα (1) Φρούτο Εποχής 
 

Φασολάδα 300 γρ,ελιές 
Ρύζι 250 gr με κόκκινη σάλτσα 

Τυρί Φέτα 50 gr 
Ένα (1) Φρούτο Εποχής 

14. Κυριακή 

Τσάι (μερίδα) 
Κρουασάν 75 - 85 gr 

Ένα (1) Φρούτο Εποχής 
 

Μοσχάρι Κοκκινιστό 200-250 gr 
Με Ρύζι 150gr 

 

Πατάτες Φούρνου 250 gr 
Ένα (1) Φρούτο Εποχής 

 
 
 

 Ανχης (ΤΘ) Αθανάσιος Ζορμπάς 
Ακριβές Αντίγραφο Επιτελάρχης 
  
  
Τχης (ΕΜ) Γεώργιος Ταραμίγκος  
Τμηματάρχης 4ο ΕΓ/2  
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XXIV ΤΘ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ 
(1ο ΣΙ - «ΦΛΩΡΙΝΑ») 
4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/2 
09 Αυγ 16 
 
 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΟ  
Φ.600.163/30/13597/Σ.2074 

 

ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ (0-6 ΜΗΝΩΝ) 
 

Α/Α ΗΜΕΡΑ  ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 

1 ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΗΜΕΡΕΣ 

 
4 γεύματα των 240ml  (120 ml σκόνη διαλυμένη στα 120 ml νερό) έκαστο με Γάλα 1ης 

βρεφικής ηλικίας (0-6 μηνών) έτοιμο προς πόση 
 
 

α. Με μέριμνα του αναδόχου να τοποθετηθεί 
υποδομή για την παροχή του γάλακτος (κουτιά 
συσκευασίας -βραστήρες) εντός του χώρου της 

Υπηρεσίας. 
β. Να τηρείται ποσότητα 100 φακελ. χαμομήλι σε 

απόθεμα για τα βρέφη.   
γ.Με το πρωινό θα διατίθεται και ένα (1) μπουκάλι 

1,5 λίτρου νερό εμφιαλωμένο ανά άτομο για 
κάλυψη ημερήσιας ανάγκης 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Ανχης (ΤΘ) Αθανάσιος Ζορμπάς 
Ακριβές Αντίγραφο Επιτελάρχης 
  
  
Τχης (ΕΜ) Γεώργιος Ταραμίγκος  
Τμηματάρχης 4ο ΕΓ/2  

16PROC004933024 2016-08-10

ΑΔΑ: ΩΠΣ56-65Ε



 XXIV ΤΘ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ 
(1ο ΣΙ - «ΦΛΩΡΙΝΑ») 
4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/2 
09 Αυγ 16 
 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΟ  
Φ.600.163/30/13597/Σ.2074 

 

ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ (6-12 ΜΗΝΩΝ) 
 
 

ΠΡΩΙΝΟ ΓΕΥΜΑ ΔΕΙΠΝΟ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 

Όμοιο με το γενικό συσσίτιο με 
προσθήκη γάλακτος εβαπορέ 240 
ml πλήρες 3,5% περιεκτικότητα σε 
λίπος σε κάθε γεύμα 
αφαιρουμένου του τσαγιού  
 

Όμοιο με το γενικό συσσίτιο 
αλεσμένο με προσθήκη γάλακτος 
εβαπορέ 240 ml πλήρες 3,5% 
περιεκτικότητα σε λίπος σε κάθε 
γεύμα 

Όμοιο με το γενικό συσσίτιο 
αλεσμένο με προσθήκη γάλακτος 
εβαπορέ 240 ml πλήρες 3,5% 
περιεκτικότητα σε λίπος σε κάθε 
γεύμα 

α. Το γεύμα και το δείπνο να 
συνοδεύεται από (2) αραβικές πίτες 

60-70 gr έκαστη. 
β. Το φρούτο εποχής θα πρέπει να 
είναι 100-120 gr 
γ. Κατά τις ημέρες πρόβλεψης 
ομελέτας σε γεύμα/ δείπνο, να 
αλέθεται το έτερο γεύμα της ίδιας 
ημέρας.  
δ. Όλες οι ποσότητες υπολογίζονται 
στο μισό  
ε. Ημερήσιο σιτηρέσιο είναι περίπου 
1300 (+/-100Kcal). 
στ.Με το πρωινό θα διατίθεται και ένα 

(1) μπουκάλι 1,5 λίτρου νερό 
εμφιαλωμένο ανά άτομο για κάλυψη 

ημερήσιας ανάγκης 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Ανχης (ΤΘ) Αθανάσιος Ζορμπάς 
Ακριβές Αντίγραφο Επιτελάρχης 
  
  
Τχης (ΕΜ) Γεώργιος Ταραμίγκος  
Τμηματάρχης 4ο ΕΓ/2  
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  XXIV ΤΘ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ 
 (1ο ΣΙ - «ΦΛΩΡΙΝΑ») 
 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/2 
  09 Αυγ  16 
 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «4» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΟ  
Φ.600.163/30/13597/Σ.2074 

 

ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ (1-12 ΕΤΩΝ) 
 

  
Α/Α ΗΜΕΡΑ ΠΡΩΙΝΟ ΓΕΥΜΑ ΔΕΙΠΝΟ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 

1η ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

1 Δευτέρα 

Γάλα εβαπορέ 240 ml 
1,5% περιεκτικότητα σε 

λίπος  
Κρουασάν 75 - 85 gr 

Ένα (1) Φρούτο 
Εποχής 

Ρύζι  250 gr με κόκκινη σάλτσα               
Τυρί Φέτα 50 gr 

φασολάκια λαδερά με πατάτες 300 gr 
Τυρί Φέτα 50 gr 

Ένα (1) Φρούτο Εποχής 
Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5% 

περιεκτικότητα σε λίπος 
α. Το γεύμα και το δείπνο να 

συνοδεύεται από (2) 
αραβικές πίτες 60-70 gr 

έκαστη. 
β. Το φρούτο εποχής θα 

πρέπει να είναι 100-120 gr. 
γ. Οι ελιές είναι 20-30 gr 

δ. Όλες οι ποσότητες 
αναφέρονται σε έτοιμα προς 

βρώση γεύματα. 
ε. Ημερήσιο σιτηρέσιο είναι 

2000 
(+/- 100Kcal) θερμίδων 

στ.Με το πρωινό θα 
διατίθεται και ένα (1) 

μπουκάλι 1,5 λίτρου νερό 
εμφιαλωμένο ανά άτομο για 
κάλυψη ημερήσιας ανάγκης 

 

2 Τρίτη 

Γάλα εβαπορέ 240 ml 
1,5% περιεκτικότητα σε 

λίπος 
Κρουασάν 75 - 85 gr 

Ένα (1) Φρούτο 
Εποχής 

Φασόλια με ρύζι 300 gr 
Τυρί Φέτα 50 gr 

Ομελέτα (3 αβγά κατ’ άτομο) με 
Πατάτες 150 gr 

Ένα (1) Φρούτο Εποχής 
Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5% 

περιεκτικότητα σε λίπος 

3 Τετάρτη 

Γάλα εβαπορέ 240 ml 
1,5% περιεκτικότητα σε 
λίπος Κρουασάν 75 - 

85 gr 
Ένα (1) Φρούτο 

Εποχής 

Κοτόπουλο 250-300gr 
με Ρύζι 100gr 

Πατάτες Φούρνου 250 gr 
Τυρί Φέτα 50 gr 

Ένα (1) Φρούτο Εποχής 
Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5% 

περιεκτικότητα σε λίπος 

4. Πέμπτη 

Γάλα εβαπορέ 240 ml 
1,5% περιεκτικότητα σε 
λίπος Κρουασάν 75 - 

85 gr 
Ένα (1) Φρούτο 

Εποχής 

Ρύζι  250 gr με κόκκινη σάλτσα               
Τυρί Φέτα 50 gr 

Ένα (1) Φρούτο Εποχής  
 

Αρακάς με πατάτες  300 gr 
Τυρί Φέτα 50 gr 

Ένα (1) Φρούτο Εποχής, 
Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5% 

περιεκτικότητα σε λίπος 
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Β-4-2 
 
Α/Α ΗΜΕΡΑ ΠΡΩΙΝΟ ΓΕΥΜΑ ΔΕΙΠΝΟ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 

 
5. 

 
Παρασκε

υή 

Γάλα εβαπορέ 240 ml 
1,5% περιεκτικότητα σε 
λίπος Κρουασάν 75 - 

85 gr 
Ένα (1) Φρούτο 

Εποχής 

Ρεβύθια με ρύζι 300 gr. 
Τυρί φέτα 50 gr 

 

 
Ομελέτα (3 αβγά κατ’ άτομο) με 

Πατάτες 150 gr 
Ένα (1) Φρούτο Εποχής 

Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5% 
περιεκτικότητα σε λίπος 

6. Σάββατ
ο 

 
Γάλα εβαπορέ 240 ml 

1,5% περιεκτικότητα σε 
λίπος Κρουασάν 75 - 

85 gr 
Ένα (1) Φρούτο 

Εποχής 

Φασολάδα 300 gr , Ελιές 

Ρύζι 250 gr με κόκκινη σάλτσα                    
Τυρί φέτα 50 gr 

Ένα (1) Φρούτο Εποχής 
Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5% 

περιεκτικότητα σε λίπος 

7. Κυριακ
ή 

 
Γάλα εβαπορέ 240 ml 

1,5% περιεκτικότητα σε 
λίπος Κρουασάν 75 - 

85 gr 
Ένα (1) Φρούτο 

Εποχής 

Μοσχάρι 150 gr με 
ρύζι 250 gr 

 

Πατάτες Φούρνου 250 gr 
Ένα (1) Φρούτο Εποχής 

Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5% 
περιεκτικότητα σε λίπος 

 
 

2η ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

8. Δευτέρα 

Γάλα εβαπορέ 240 ml 
1,5% περιεκτικότητα σε 
λίπος Κρουασάν 75 - 

85 gr 
Ένα (1) Φρούτο 

Εποχής 

Ρύζι  250 gr με κόκκινη σάλτσα               
Τυρί Φέτα 50 gr 

Αρακάς με πατάτες  300 gr 
Τυρί Φέτα 50 gr 

Ένα (1) Φρούτο Εποχής 
Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5% 

περιεκτικότητα σε λίπος 

9. Τρίτη 

Γάλα εβαπορέ 240 ml 
1,5% περιεκτικότητα σε 
λίπος Κρουασάν 75 - 

85 gr 
Ένα (1) Φρούτο 

Εποχής 

Φασολάδα 300 gr , Ελιές  
 

Ομελέτα (3 αβγά κατ’ άτομο) με 
Πατάτες 150 gr 

Ένα (1) Φρούτο Εποχής 
Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5% 

περιεκτικότητα σε λίπος 

10. Τετάρτη 

Γάλα εβαπορέ 240 ml 
1,5% περιεκτικότητα σε 
λίπος Κρουασάν 75 - 

85 gr 
Ένα (1) Φρούτο 

Εποχής 

Ρύζι  250 gr με κόκκινη σάλτσα               
Τυρί Φέτα 50 gr 

Πατάτες Φούρνου 250 gr 
Ένα (1) Φρούτο Εποχής 

Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5% 
περιεκτικότητα σε λίπος 
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Β-4-3 
 
Α/Α ΗΜΕΡΑ ΠΡΩΙΝΟ ΓΕΥΜΑ ΔΕΙΠΝΟ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 

11. Πέμπτη 

Γάλα εβαπορέ 240 ml 
1,5% περιεκτικότητα σε 
λίπος Κρουασάν 75 - 

85 gr 
Ένα (1) Φρούτο 

Εποχής 

Κοτόπουλο 250 gr – 300 gr 
ρύζι 150 gr 

 

φασολάκια λαδερά με πατάτες 300 gr 
Τυρί Φέτα 50 gr 

Ένα (1) Φρούτο Εποχής 
Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5% 

περιεκτικότητα σε λίπος 
 

12. Παρασκε
υή 

Γάλα εβαπορέ 240 ml 
1,5% περιεκτικότητα σε 
λίπος Κρουασάν 75 - 

85 gr 
Ένα (1) Φρούτο 

Εποχής 

Ρεβύθια με ρύζι 300 gr. 
Τυρί Φέτα 50 gr 

Ομελέτα (3 αβγά κατ’ άτομο) με 
Πατάτες 150 gr 

Ένα (1) φρούτο εποχής 
Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5% 

περιεκτικότητα σε λίπος 

13. Σάββατο 

Γάλα εβαπορέ 240 ml 
1,5% περιεκτικότητα σε 
λίπος Κρουασάν 75 - 

85 gr 
Ένα (1) Φρούτο 

Εποχής 

Φασολάδα 300 γρ,ελιές 

Ρύζι 250 gr με κόκκινη σάλτσα 
Τυρί Φέτα 50 gr 

Ένα (1) Φρούτο Εποχής 
Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5% 

περιεκτικότητα σε λίπος 

14. Κυριακή 

Γάλα εβαπορέ 240 ml 
1,5% περιεκτικότητα σε 
λίπος Κρουασάν 75 - 

85 gr 
Ένα (1) Φρούτο 

Εποχής 

Μοσχάρι Κοκκινιστό 200-250 gr 
Με Ρύζι 150gr 

 

Πατάτες Φούρνου 250 gr 
Ένα (1) Φρούτο Εποχής 

Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5% 
περιεκτικότητα σε λίπος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ανχης (ΤΘ) Αθανάσιος Ζορμπάς 
Ακριβές Αντίγραφο Επιτελάρχης 
  
  
Τχης (ΕΜ) Γεώργιος Ταραμίγκος  
Τμηματάρχης 4ο ΕΓ/2  
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 XXIV ΤΘ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ 
 (1ο ΣΙ - «ΦΛΩΡΙΝΑ») 
  4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/2 
 09 Αυγ 16 
 
 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «5» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΟ  
Φ.600.163/30/13597/Σ.2074 
 
 

 

ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ 
 
 

Α/Α ΗΜΕΡΑ ΠΡΩΙΝΟ ΓΕΥΜΑ ΔΕΙΠΝΟ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 
1η ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

1 Δευτέρα 

Γάλα εβαπορέ 240 ml 
1,5% περιεκτικότητα σε 
λίπος,  1 αραβική πίτα 
60-70 gr  

Ρύζι  250 gr με κόκκινη σάλτσα               
Τυρί Φέτα 50 gr  

Ένα (1) πράσινο μήλο 
 

φασολάκια λαδερά με πατάτες 300 gr 
Τυρί Φέτα 50 gr 

 

α. Το δείπνο να 
συνοδεύεται από (2) 

αραβικές πίτες 60-70 gr 
έκαστη. 

β. Το φρούτο εποχής θα 
πρέπει να είναι 100-120 

gr. 
γ. Οι ελιές είναι 20-30 gr 

δ. Όλες οι ποσότητες 
αναφέρονται σε έτοιμα 
προς βρώση γεύματα. 
ε. Ημερήσιο σιτηρέσιο 

είναι 1800 
(+/- 100Kcal) θερμίδων 

στ.Με το πρωινό θα 
διατίθεται και ένα (1) 

μπουκάλι 1,5 λίτρου νερό 
εμφιαλωμένο ανά άτομο 
για κάλυψη ημερήσιας 

ανάγκης 

2 Τρίτη 

Γάλα εβαπορέ 240 ml 
1,5% περιεκτικότητα σε 
λίπος,  1 αραβική πίτα 
60-70 gr  

Φασόλια με ρύζι 300 gr 
Τυρί Φέτα 50 gr 

Ένα (1) πράσινο μήλο 
 

Ομελέτα (3 αβγά κατ’ άτομο) με 
Πατάτες 150 gr 

 

3 Τετάρτη 

Γάλα εβαπορέ 240 ml 
1,5% περιεκτικότητα σε 
λίπος,  1 αραβική πίτα 
60-70 gr  

Κοτόπουλο 250-300gr 
με Ρύζι 100gr 

Ένα (1) πράσινο μήλο 
 

Πατάτες Φούρνου 250 gr 
Τυρί Φέτα 50 gr 

 

4. Πέμπτη 

Γάλα εβαπορέ 240 ml 
1,5% περιεκτικότητα σε 
λίπος,  1 αραβική πίτα 
60-70 gr  

Ρύζι  250 gr με κόκκινη σάλτσα               
Τυρί Φέτα 50 gr 

Ένα (1) πράσινο μήλο 
 

Αρακάς με πατάτες  300 gr 
Τυρί Φέτα 50 gr 

 

5. Παρασκε
υή 

Γάλα εβαπορέ 240 ml 
1,5% περιεκτικότητα σε 
λίπος,  1 αραβική πίτα 
60-70 gr  

Ρεβύθια με ρύζι 300 gr. 
Τυρί φέτα 50 gr 

Ένα (1) πράσινο μήλο 
 

Ομελέτα (3 αβγά κατ’ άτομο) με 
Πατάτες 150 gr 
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Β-5-2 
 

Α/Α ΗΜΕΡΑ ΠΡΩΙΝΟ ΓΕΥΜΑ ΔΕΙΠΝΟ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 

6. Σάββατ
ο 

Γάλα εβαπορέ 240 ml 
1,5% περιεκτικότητα σε 
λίπος,  1 αραβική πίτα 
60-70 gr  

Φασολάδα 300 gr , Ελιές 
Ένα (1) πράσινο μήλο 

 

Ρύζι 250 gr με κόκκινη σάλτσα                    
Τυρί φέτα 50 gr 

 

 

7. Κυριακ
ή 

Γάλα εβαπορέ 240 ml 
1,5% περιεκτικότητα σε 
λίπος,  1 αραβική πίτα 
60-70 gr  

Μοσχάρι 150 gr με 
ρύζι 250 gr 

Ένα (1) πράσινο μήλο 
 

Πατάτες Φούρνου 250 gr 
 
 

2η ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

8. Δευτέρα 

Γάλα εβαπορέ 240 ml 
1,5% περιεκτικότητα σε 
λίπος,  1 αραβική πίτα 
60-70 gr  

Ρύζι  250 gr με κόκκινη σάλτσα               
Τυρί Φέτα 50 gr 

Ένα (1) πράσινο μήλο 
 

Αρακάς με πατάτες  300 gr 
Τυρί Φέτα 50 gr 

 

9. Τρίτη 

Γάλα εβαπορέ 240 ml 
1,5% περιεκτικότητα σε 
λίπος,  1 αραβική πίτα 
60-70 gr  

Φασολάδα 300 gr , Ελιές  
Ένα (1) πράσινο μήλο 

 

Ομελέτα (3 αβγά κατ’ άτομο) με 
Πατάτες 150 gr 

 

10. Τετάρτη 

Γάλα εβαπορέ 240 ml 
1,5% περιεκτικότητα σε 
λίπος,  1 αραβική πίτα 
60-70 gr  

Ρύζι  250 gr με κόκκινη σάλτσα               
Τυρί Φέτα 50 gr 

Ένα (1) πράσινο μήλο 
 

Πατάτες Φούρνου 250 gr 
 

11. Πέμπτη 

Γάλα εβαπορέ 240 ml 
1,5% περιεκτικότητα σε 
λίπος,  1 αραβική πίτα 
60-70 gr  

Κοτόπουλο 250 gr – 300 gr 
ρύζι 150 gr 

Ένα (1) πράσινο μήλο 
 
 

φασολάκια λαδερά με πατάτες 300 gr 
Τυρί Φέτα 50 gr 

 

12. Παρασκε
υή 

Γάλα εβαπορέ 240 ml 
1,5% περιεκτικότητα σε 
λίπος,  1 αραβική πίτα 
60-70 gr  

Ρεβύθια με ρύζι 300 gr. 
Τυρί Φέτα 50 gr 

Ένα (1) πράσινο μήλο 
 

Ομελέτα (3 αβγά κατ’ άτομο) με 
Πατάτες 150 gr 

 

13. Σάββατο 

Γάλα εβαπορέ 240 ml 
1,5% περιεκτικότητα σε 
λίπος,  1 αραβική πίτα 
60-70 gr  

Φασολάδα 300 γρ,ελιές 
Ένα (1) πράσινο μήλο 

 

Ρύζι 250 gr με κόκκινη σάλτσα 
Τυρί Φέτα 50 gr 

 

14. Κυριακή Γάλα εβαπορέ 240 ml 
1,5% περιεκτικότητα σε 

Μοσχάρι Κοκκινιστό 200-250 gr 
Με Ρύζι 150gr 

Πατάτες Φούρνου 250 gr 
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Β-5-3 
 

Α/Α ΗΜΕΡΑ ΠΡΩΙΝΟ ΓΕΥΜΑ ΔΕΙΠΝΟ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 
λίπος,  1 αραβική πίτα 
60-70 gr  

Ένα (1) πράσινο μήλο 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Ανχης (ΤΘ) Αθανάσιος Ζορμπάς 
Ακριβές Αντίγραφο Επιτελάρχης 
  
  
Τχης (ΕΜ) Γεώργιος Ταραμίγκος  
Τμηματάρχης 4ο ΕΓ/2  
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XXIV ΤΘ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ 
(1ο ΣΙ - «ΦΛΩΡΙΝΑ») 
4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/2 
09  Αυγ  16 
 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «6» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΟ  
Φ.600.163/30/13597/Σ.2074 

 

ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΓΙΑ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ)  
 

ΠΡΩΙΝΟ ΓΕΥΜΑ ΔΕΙΠΝΟ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 

Όμοιο με το γενικό συσσίτιο, με 
προσθήκη γάλακτος εβαπορέ 240 
ml πλήρες 3,5% περιεκτικότητα 
σε λίπος σε κάθε γεύμα  

Όμοιο με το γενικό συσσίτιο, με 
προσθήκη γάλακτος εβαπορέ 
240 ml πλήρες 3,5% 
περιεκτικότητα σε λίπος σε κάθε 
γεύμα  

Όμοιο με το γενικό συσσίτιο, με 
προσθήκη γάλακτος εβαπορέ 240 
ml πλήρες 3,5% περιεκτικότητα 
σε λίπος σε κάθε γεύμα  

α. Το γεύμα και το δείπνο να συνοδεύεται από 
(2) αραβικές πίτες 60-70 gr έκαστη. 

β. Το φρούτο εποχής θα πρέπει να είναι 100-
120 gr. 

γ. Οι ελιές είναι 20-30 gr 
δ. Όλες οι ποσότητες αναφέρονται σε έτοιμα 

προς βρώση γεύματα. 
ε. Ημερήσιο σιτηρέσιο είναι 2600 

(+/- 100Kcal) θερμίδων 
στ.Με το πρωινό θα διατίθεται και ένα (1) 

μπουκάλι 1,5 λίτρου νερό εμφιαλωμένο ανά 
άτομο για κάλυψη ημερήσιας ανάγκης 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Ανχης (ΤΘ) Αθανάσιος Ζορμπάς 
Ακριβές Αντίγραφο Επιτελάρχης 
  
  
Τχης (ΕΜ) Γεώργιος Ταραμίγκος  
Τμηματάρχης 4ο ΕΓ/2  
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ΣΧΕΔΙΟ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 

  
 

 Ε Ξ Ω Φ Υ Λ Λ Ο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΥΠ. ΑΡΙΘ. …. / ……..(έτος) 

για την Παροχή Υπηρεσιών 
 Σίτισης ……………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……… (μήνας) 2016 
 
 

  
 
 
 

XXIV ΤΘ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ 
(1ο ΣΙ - «ΦΛΩΡΙΝΑ») 
4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/2 
09 Αυγ 16 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ 
Φ.600.163/30/13597/Σ.2074 
 

 
 

ΕΜΒΛΗΜΑ 
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 

                                                                              ./. 
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 Γ -2 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
 

ΜΕΡΟΣ Α 
 
Εισαγωγή             .. 
ΑΡΘΡΟ 1. Ορισμοί            .. 
ΑΡΘΡΟ 2. Τόπος και ο Χρόνος υπογραφής της σύμβασης -  Συμβαλλόμενα Μέρη .. 
ΑΡΘΡΟ 3. Στοιχεία Κατακυρωτικής Απόφασης - Περιεχόμενο Σύμβασης              .. 
ΑΡΘΡΟ 4. Σκοπός και Αντικείμενο της Σύμβασης         .. 
ΑΡΘΡΟ 5. Αγοραστής                     .. 
ΑΡΘΡΟ 6. Υποχρεώσεις                     .. 
ΑΡΘΡΟ 7. Κατηγορία Σύμβασης                      .. 
ΑΡΘΡΟ 8. Έναρξη και Διάρκεια                    .. 
ΑΡΘΡΟ 9. Μεταβίβαση Δικαιωμάτων                   .. 
ΑΡΘΡΟ 10. Γλώσσα           .. 
ΑΡΘΡΟ 11. Αποδεικτικά και Πιστοποιητικά        .. 
ΑΡΘΡΟ 12. Παραγγελίες για Παροχή Υπηρεσιών                          .. 
ΑΡΘΡΟ 13. Αποδοχή / Απόρριψη Παραγγελίας      .. 
ΑΡΘΡΟ 14. Παράδοση                    .. 
ΑΡΘΡΟ 15. Αποδοχή / Απόρριψη Παράδοσης                 .. 
ΑΡΘΡΟ 16. Παράδοση – Παραλαβή        .. 
ΑΡΘΡΟ 17. Κήρυξη Προμηθευτή Εκπτώτου                          .. 
ΑΡΘΡΟ 18. Κυρώσεις για καθυστερήσεις στην Παράδοση    .. 
ΑΡΘΡΟ 19. Τρόπος Πληρωμής – Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Πληρωμής           .. 
ΑΡΘΡΟ 20. Πιστοποιητικά σχετικά με  τις Παρεχόμενες Υπηρεσίες            .. 
ΑΡΘΡΟ 21: Αποποίηση δικαιωμάτων                .. 
ΑΡΘΡΟ 22: Τερματισμός                  .. 
ΑΡΘΡΟ 23: Εγγυήσεις                                                                                             .. 
ΑΡΘΡΟ 24: Χρόνος Ανταπόκρισης                              .. 
ΑΡΘΡΟ 25: Τροποποιήσεις                 .. 
ΑΡΘΡΟ 26: Εφαρμοζόμενη νομοθεσία                          .. 
ΑΡΘΡΟ 27. Συναντήσεις, Αναφορές, Επιθεωρήσεις              .. 
ΑΡΘΡΟ 28.Τελικές Διατάξεις                  .. 

 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 «Α»  Διαδικασίες Παρασκευής και Παράθεσης  
 «Β»  Γενικό Συσσίτιο 
 «Γ»  Συσσίτιο για Βρέφη (0-6 μηνών) 
 «Δ»  Συσσίτιο για Βρέφη (6-12 μηνών) 
 «Ε»  Συσσίτιο για Παιδιά (1 ως 12 ετών)   
«ΣΤ» Συσσίτιο για Διαβητικούς 
 «Ζ»  Συσσίτιο για Ευάλωτες Ομάδες (Για Όλες τις Ημέρες)  
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Εισαγωγή 
 

Η σύναψη της παρούσας σύμβασης, πραγματοποιείται σύμφωνα με το 
Προεδρικό Διάταγμα 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007), συμπληρωματικά δε με το 
Προεδρικό Διάταγμα 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007) και εν μέρει με μέρος των 
διατάξεων του ν.4281/14.  

 
Τα άρθρα και οι ορισμοί που ακολουθούν, διατυπώνουν τους όρους και 

προϋποθέσεις που θα διέπουν τις διαδικασίες παραγγελίας και παράδοσης των 
ειδών (υπηρεσιών) που θα απαιτούνται από την Αναθέτουσα Αρχή / Αγοραστή. 

 
Η τελική διαμόρφωση του κειμένου της Σύμβασης θα γίνει από το 

Σχηματισμό, μετά την ανάδειξη μειοδότη και προσωρινό ανάδοχο με βάση την 
τεχνικοοικονομική προσφορά, τους όρους και τις προϋποθέσεις των Γενικών και 
Ειδικών Όρων και τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας. 

 
 
 Επισημαίνεται ότι, το παρόν Παράρτημα αποτελεί υπόδειγμα 
σύμβασης, για την υποβοήθηση του έργου της Αναθέτουσας Αρχής, δεν 
φέρει δεσμευτικό χαρακτήρα και δύναται να τροποποιηθεί κατά την κρίση 
των συμβαλλομένων 
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ΑΡΘΡΟ 1  
Ορισμοί 

 
Συμπληρώνονται κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής 

 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
Τόπος και ο Χρόνος Υπογραφής της Σύμβασης    

Συμβαλλόμενα Μέρη 
 

2.1 Τόπος υπογραφής της σύμβασης : ……………………………………. 
 
2.2 Χρόνος υπογραφής της σύμβασης …........….20… ημέρα της 

εβδομάδος  ...................................... 
 
2.3 Συμβαλλόμενοι : 

 
2.3.1  Ο ………………………….., ……………, ως εκπρόσωπος του 

Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με το Φ……………. (έγγραφο του ΓΕΣ) εφεξής 
καλούμενος «Αγοραστής». 
 

      2.3.2 Ο ………………………. του …………… (ΑΔΤ  ……………, 
ημερομηνία έκδοσης ………………., AT …………….), ως ………….. της εταιρείας 
«…………………………...» (Διεύθυνση ……………. ΤΚ…………., Τηλ 
…………….., FAX…………..,.. E-MAIL ……………………………), εφεξής 
καλούμενος ο «Προμηθευτής / Πάροχος». 

 
2.4 Η Αναθέτουσα Αρχή / Αγοραστής είναι η μόνη αρχή που έχει το 

δικαίωμα να υποβάλει Παραγγελίες Προϊόντων (υπηρεσίες), υπό τους όρους της 
παρούσας σύμβασης και σύμφωνα με την τεχνικά αποδεκτή τεχνοοικονομική 
προσφορά του αναδόχου. 
 

ΑΡΘΡΟ 3  
Στοιχεία Κατακυρωτικής Απόφασης   

Περιεχόμενο Σύμβασης 
 

3.1 Με την υπ. αριθ. Φ.………………..………… κατακυρωτική απόφαση, 
το ………. αποφάνθηκε ……………………. 

 
3.2 Η παρούσα σύμβαση υπ. αριθ. ….. / ……, διέπεται από τα 

αναφερόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς όρους που κοινοποιήθηκαν στο 
διαδίκτυο με το Φ…….. και έγιναν αποδεκτοί στο σύνολό τους από τον 
αντισυμβαλλόμενο (πάροχο υπηρεσιών) και αποτελείται από το κυρίως κείμενο και 
τα παρακάτω Παραρτήματα: 

 
 3.2.1 «Α»  Διαδικασίες Παρασκευής και Παράθεσης 
 3.2.2 «Β»  Γενικό Συσσίτιο 
  3.2.3  «Γ»  Συσσίτιο για Βρέφη (0-6 μηνών) 
  3.2.4   «Δ»  Συσσίτιο για Βρέφη (6-12 μηνών) 
  3.2.5 «Ε»  Συσσίτιο για Παιδιά (1 ως 12 ετών)   
  3.2.6  «ΣΤ» Συσσίτιο για Διαβητικούς 
  3.2.7   «Ζ»  Συσσίτιο για Ευάλωτες Ομάδες (Για Όλες τις Ημέρες)  

                                                                  ./. 
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ΑΡΘΡΟ 4 

Σκοπός και Αντικείμενο της Σύμβασης 
 
 4.1 Σκοπός της σύμβασης, είναι να επαναβεβαιώσει την δέσμευση επί 
των αναφερομένων όρων στην κατακυρωτική απόφαση ………………. σύμφωνα 
με την οποία ο Πάροχος θα παρέξει στον Αγοραστή (άρθρο 2), …………… τα 
συγκεκριμένα είδη (υπηρεσίες) του Παραρτήματος «Α» της παρούσας για την 
χρονική περίοδο από …………… έως …………. 
 
 4.2 Με την παρούσα, ο Αγοραστής ……….. υποβάλει συγκεκριμένη 
παραγγελία (άρθρο 13), σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.   
 

ΑΡΘΡΟ 5 
Αγοραστής 

 
Ο Αγοραστής, κατά την έννοια του άρθρου 2 της παρούσας, για το 

συγκεκριμένο αντικείμενο της σύμβασης είναι ……………... και οφείλει να 
υποβάλει την παραγγελία σύμφωνα. 

 
ΑΡΘΡΟ 6 

Υποχρεώσεις 
 

6.1  Σύμφωνα με όλους τους ειδικούς όρους.  
 
6.2 Λεπτομέρειες όπως Παράρτημα "Α" της παρούσας σύμβασης. 

 
ΑΡΘΡΟ 7 

Κατηγορία Σύμβασης 
 

Η εν λόγω σύμβαση συνάπτεται για παροχή υπηρεσιών σίτισης στ..  ……...  
 

ΑΡΘΡΟ 8 
Έναρξη και Διάρκεια 

 
8.1 Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ (ενεργοποίηση), από τη στιγμή της 

υπογραφής της ή/και της λήψη συγκεκριμένης προκαταβολής και είναι έγκυρη με 
την υποβολή έγγραφων  παραγγελιών εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήμα-
τος, όπως προσδιορίζεται στους Ειδικούς Όρους.  
 

8.2 Όλοι οι Γενικοί και Ειδικοί Όροι που κοινοποιήθηκαν με την 
ανάρτηση της διαδικασίας στο διαδίκτυο είναι σε πλήρη ισχύ για όλες τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες μέχρι πέρατος συμβατικών υποχρεώσεων. 
 

ΑΡΘΡΟ 9 
Μεταβίβαση Δικαιωμάτων 

 
9.1 Ο Πάροχος, δε δύναται να μεταβιβάζει το σύνολο ή μέρος των 

δικαιωμάτων της παρούσας σύμβασης, ή το σύνολο ή μέρος των υποχρεώσεων 
του που απορρέουν από αυτήν, σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της αναθέτουσας αρχής.  
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9.2 Επιπλέον, ο Πάροχος, δε δύναται να αναθέτει σε άλλο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο, την εκτέλεση οποιασδήποτε παραγγελίας η οποία έχει 
υποβληθεί υπό τους όρους της παρούσας, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση 
της αναθέτουσας αρχής. 
 

ΑΡΘΡΟ 10 
Γλώσσα 

 
Η Ελληνική γλώσσα ορίζεται ως η γλώσσα της εκτελεστικής σύμβασης, με 

τις αντίστοιχες παραδοχές της προκήρυξης. 
 

ΑΡΘΡΟ 11 
Αποδεικτικά Νομιμότητας και Πιστοποιητικά Ποιότητας 

 
Όπως καθορίζονται στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους και 

συγκεκριμένα:  
 
……………………. 
…………………… 
 

ΑΡΘΡΟ 12 
Παραγγελίες για Παροχή Υπηρεσιών  

 
Όλες οι παραγγελίες για παροχή υπηρεσιών υποβάλλονται απευθείας από 

τον Αγοραστή (συγκεκριμένο άτομο με στοιχεία …………..) στον ανάδοχο 
(συγκεκριμένο άτομο με στοιχεία …………..) κατά τα προβλεπόμενα στους 
Ειδικούς Όρους και συμπληρωματικώς στο Παράρτημα "Α" της παρούσας.  

 
Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα θεωρούνται έγκυρες. 

 
ΑΡΘΡΟ 13 

Αποδοχή / Απόρριψη Παραγγελίας 
 

Όπως καθορίζονται στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους και 
συγκεκριμένα:  

 
……………………. 
…………………… 

 
ΑΡΘΡΟ 14 
Παράδοση 

 
Όπως καθορίζονται στους Ειδικούς Όρους και συγκεκριμένα:  
 
……………………. 
……………………  

 
ΑΡΘΡΟ 15 

Αποδοχή / Απόρριψη Παράδοσης 
 

Όπως καθορίζονται στους Ειδικούς Όρους και συγκεκριμένα:  
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……………………. 
…………………… 

 
ΑΡΘΡΟ 16 

Παράδοση - Παραλαβή 
 

Όπως καθορίζονται στους Ειδικούς Όρους και συγκεκριμένα:  
 
……………………. 
…………………… 

 
ΑΡΘΡΟ 17 

Κήρυξη Προμηθευτή / Παρόχου Εκπτώτου 
 

17.1 Εάν ο πάροχος στον οποίο έγινε η παραγγελία, δεν προσέλθει 
να παραδώσει τις υπηρεσίες, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από τους 
Ειδικούς Όρους, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος με απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση, της επιτροπής διενέργειας του 
διαγωνισμού. 

 
17.2 O πάροχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη 

σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει από αυτή, εφόσον δεν 
παρέδωσε ή δεν αντικατέστησε τις υπηρεσίες μέσα στο συμβατικό χρόνο ή το 
χρόνο παράτασης που του δόθηκε σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο σχετικό 
άρθρο της παρούσας. 

 
17.3 Ο πάροχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν η παροχή 

υπηρεσιών δεν υλοποιήθηκε με ευθύνη του Δημοσίου ή όταν συντρέχουν λόγοι 
ανωτέρας βίας, όπως σαφώς προσδιορίζονται στους Γενικούς Όρους. 

 
17.4 Λοιπά σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους. 

 
ΑΡΘΡΟ 18 

Κυρώσεις για Καθυστερήσεις στην Παράδοση 
 

Όπως καθορίζονται στους Γενικούς  Όρους και συγκεκριμένα:  
 
……………………. 
…………………… 

 
ΑΡΘΡΟ 19 

Τρόπος Πληρωμής – Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Πληρωμής 
 

Όπως καθορίζονται στους Γενικούς  Όρους και συγκεκριμένα:  
 
……………………. 
…………………… 

 
ΑΡΘΡΟ 20 

Πιστοποιητικά Σχετικά με τις Παρεχόμενες Υπηρεσίες 
 

Όπως αναλυτικά καθορίζονται στο άρθρο 11 της παρούσας 

                                                                  ./. 

16PROC004933024 2016-08-10

ΑΔΑ: ΩΠΣ56-65Ε



 Γ -8 

 
ΑΡΘΡΟ 21 

Αποποίηση δικαιωμάτων 
 

Όπως καθορίζονται στους Γενικούς  Όρους και συγκεκριμένα:  
 
……………………. 
…………………… 

 
ΑΡΘΡΟ 22 

Τερματισμός 
 

Με την ολοκλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων 
 

 
ΑΡΘΡΟ 23 
Εγγυήσεις 

 
Όπως καθορίζονται στους Γενικούς  Όρους και συγκεκριμένα:  
 
……………………. 
…………………… 

 
ΑΡΘΡΟ 24 

Χρόνος Ανταπόκρισης 
 

Όπως καθορίζονται στους Ειδικούς  Όρους και συγκεκριμένα:  
 
……………………. 
…………………… 

  
ΑΡΘΡΟ 25 

Τροποποιήσεις 
 

Όπως καθορίζονται στην κείμενη νομοθεσία 
 
 

ΑΡΘΡΟ 26 
Εφαρμοζόμενη νομοθεσία 

 
Η αναφερόμενη ως σχετική αλληλογραφία στο έγγραφο του ΓΕΣ/ΔΥΔΜ, με 

Φ. ……………  
 
 

ΑΡΘΡΟ 27 
Συναντήσεις, Αναφορές, Επιθεωρήσεις 

 
29.1 Ο Πάροχος και η Αναθέτουσα Αρχή μπορούν να οργανώνουν 

συναντήσεις όταν θεωρηθεί απαραίτητο, με σκοπό τη συζήτηση οποιουδήποτε 
θέματος προκύψει στα πλαίσια της εκτέλεσης της συμφωνίας πλαίσιο. 
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29.2 Ο Πάροχος ορίζει ως κύριο και αποκλειστικά σημείο συνδέσμου 
(Point of Contact – PoC) τον / την ………………………, ως υπεύθυνο διαχείρισης 
και ρύθμισης όλων των θεμάτων της παρούσας σύμβασης. 

 
29.3 Η σύμβαση έχει συνταχθεί σε τρια (3) πρωτότυπα. Από ένα 

προορίζονται για το ΓΕΣ/ΔΥΔΜ, την Αναθέτουσα Αρχή και τον Πάροχο.  
  

ΑΡΘΡΟ 28 
Τελικές Διατάξεις 

 
 Οι Γενικοί και Ειδικοί Όροι που επισυνάπτονται στη παρούσα σύμβαση 
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής 

 
 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
              ΓΙΑ ….….      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

  «Α»  Περιγραφή Συντονιστικών Υποχρεώσεων Εμπλεκόμενων & Αντισυμβαλλο- 
          μένων                                                                     
  «Β»  Γενικό Συσσίτιο 
  «Γ»  Συσσίτιο για Βρέφη (0-6 μηνών) 
  «Δ»  Συσσίτιο για Βρέφη (6-12 μηνών)                                            
  «Ε»  Συσσίτιο για Παιδιά (1 ως 12 ετών)                                              
 «ΣΤ» Συσσίτιο για Διαβητικούς 
  «Ζ»  Συσσίτιο για Ευάλωτες Ομάδες (Για Όλες τις Ημέρες)  
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΕΩΣΕΩΝ  
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ & ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

 
 

1. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΔΥΔΜ/4α Υπηρεσία που συντονίζει 
τις διαδικασίες σύναψης των συγκεκριμένων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών 
σίτισης) 

α. Συντονίζει το έργο των εμπλεκόμενων σε θέματα που 
αφορούν τις διαδικασίες σύναψης σύμβασης, από εκδόσεως διαταγής διενέργειας 
μέχρι και ολοκλήρωση του συμβατικού έργου των συμβαλλομένων. 

 
β. Παρέχει διευκρινήσεις όπου απαιτηθεί κατόπιν σχετικού 

προφορικού ή έγγραφου αιτήματος. 
  

2. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ (XXIV ΤΘΤ/4ο ΕΓ που διενήργησε τη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών σίτισης / Συμβαλλόμενος) 

 
α. Γενικά  
 

(1) Διενέργεια διαδικασιών σύμφωνα με το υφιστάμενο 
νομικό πλαίσιο. 

(2) Συγκρότηση της αρμόδιας κατά περίπτωση επιτροπής 
παραλαβής, σύμφωνα με το ΠΔ 118/07, άρθρο 38, παρ. 2γ).  

 
(3) Σύναψη και παρακολούθηση υλοποίησης της 

σύμβασης. 
(4) Ιεραρχική αναφορά απόψεων – προτάσεων επί της 

διαδικασίας.  
 

  β. Επιτροπή Παραλαβής 
 

(1) Ενεργεί σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Ειδικούς 
Όρους και στο ΠΔ 118/07, ενώ ιδιαίτερα επισημαίνονται για καλύτερο συντονισμό 
οι παρακάτω υποχρεώσεις: 

 
(α) Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών 

καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί ο προμηθευτής και διενεργείται 
ποσοτικός και ποιοτικός (μακροσκοπικός) έλεγχος σύμφωνα με τα καθοριζόμενα 
στους Ειδικούς Όρους και συντάσσεται πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και 
ποσοτικής παραλαβής (ή απόρριψης), όπως υπόδειγμα Προσθήκης «1/Α».  

 
     (β) Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης και σε 
ακριβή χρόνο που θα κρίνει η Επιτροπή θα ληφθούν, κατά τη διαδικασία 

 
 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗ ….. 
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παράθεσης, δείγματα [ τρία (3) από κάθε είδος] και τα οποία θα  προσκομίζονται 
στο στρατιωτικό χημείο ή σε αντίστοιχο χημείο (όταν δεν υπάρχει στρατιωτικό), 
προς υποβολή τους στους παρακάτω ελέγχους: 
 
      1/ Μικροβιολογικό 
      2/ Χημική ανάλυση 
      3/ Ιστολογική εξέταση 
 

Στην περίπτωση αυτή συντάσσεται το σχετικό  
πρωτόκολλο μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας, όπως υπόδειγμα 
Προσθήκης «2/Α» 

  
(γ) Η προαναφερθείσα διαδικασία δειγματοληψίας 

είναι ανεξάρτητη από την εν γένει παραλαβή των συμβατικών ειδών (συσσίτια) και 
δύναται να επαναληφθεί σε περίπτωση που τα αποτελέσματα δεν είναι σύμφωνα 
της προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων. 

 
(2)  Η Υπηρεσία διατηρεί, σε συνεργασία με τον ανάδοχο, 

το δικαίωμα να τροποποιεί, αυξομειώνοντας ανάλογα με τις εκάστοτε ημερήσιες 
ανάγκες σίτισης, τον αριθμό των μερίδων, ύστερα από αντίστοιχη ειδοποίηση του 
αναδόχου, μέχρι την 18:00 της προηγούμενης ημέρας από την παράδοση. 

 
(3) Λοιπά σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους. 

 
3. ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ (Πάροχος υπηρεσιών σίτισης σε 

περίπτωση catering ή σε διαφορετική συμπληρώνεται αναλόγως) 
 

(1) Η όλη «διαδικασία» θα περιλαμβάνει τις εξής φάσεις: 
 

(α) Παραγωγή 
 
 1/ Παρασκευή γεύματος 
 2/ Συσκευασία ανά μερίδα 
 3/ Κατάψυξη - Αποθήκευση γεύματος 
 
(β) Μεταφορά  
 
(γ) Προετοιμασία Διανομής – Αναθέρμανση Συσσιτίου – 

Διανομή / Παράθεση 
 
(δ) Αποκατάσταση Χώρου Προετοιμασίας - Παράθεσης  
 

(2) Οι εγκαταστάσεις και τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν θα 
είναι: 

(α) Κεντρική Μονάδα ή Μονάδες 
 
 1/ Στο χώρο / χώρους θα παράγονται τα γεύματα 

σύμφωνα με τα προγράμματα συσσιτίου όπως περιγράφονται στα Παραρτήματα 
«Β» έως «Ζ» της σύμβασης, σύμφωνα με τη μέθοδο  ……………………….ή τα 
οποία θα τοποθετούνται σε συσκευασία……………..για την προώθηση στο 
Κέντρο/Δομή………………εντός…………….πρώτων λεπτών της ώρας. 

 2/  Τήρηση κατά την κρίση (εάν απαιτείται) 
αποθέματος για κάλυψη εκτάκτων αναγκών τουλάχιστον 5 – 10 ημερών. 
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3/ Τα συσκευασμένα γεύματα (σε ατομικές συσκευ-

ασίες CPET ειδικές για τρόφιμα) θα είναι σε χαρτοκιβώτια και σε παλέτες ανά είδος 
/ κωδικό για ευκολότερο έλεγχο και κατανομή. 

 
3/ Η διακίνηση / διανομή των γευμάτων θα είναι επί 

καθημερινής βάσης με φορτηγό αυτοκίνητο που θα διαθέτει θάλαμο κατάψυξη. 
 
  (β) Ενδιάμεση – Προωθημένη Μονάδα ή Μονάδες 

  
Είναι δυνατή η χρησιμοποίηση με την προϋπόθεση ότι 

πληρούνται οι απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα 
που προσδιορίζονται στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους. 

 
  (γ) Σημεία Παράθεσης 

 
1/ Ο χώρος προετοιμάζεται και αντίστοιχα 

αποκαθίσταται με μέριμνα του αναδόχου. 
 
2/ Το γεύμα θα παραδίδετε καθημερινά, ζεστό στα 

σημεία κατανάλωσης απευθείας στο προσωπικό με ευθύνη του αναδόχου. 
 
3/ Προ της έναρξης παράθεσης πραγματοποιείται 

υποχρεωτικά ποσοτικός και μακροσκοπικός έλεγχος, συντάσσοντας τα 
απαραίτητα πρωτόκολλα. 

   
(3) Ο ανάδοχος θα δέχεται οποιονδήποτε έλεγχο στα συσσίτια 

(βάρος, περιεκτικότητα, ποιοτικό έλεγχο, χημικό έλεγχο), ο οποίος θα γίνεται από 
αρμόδια επιτροπή της Υπηρεσίας, παρουσία (κατά την κρίση της) υγειονομικού 
προσωπικού, η οποία θα υποβάλλει εισηγήσεις – παρατηρήσεις προς τα αρμόδια 
όργανα της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους Ειδικούς Όρους και την κείμενη 
νομοθεσία. 

 
(4) Υποχρεούται σε συμμόρφωση προς τις υποδείξεις της 

επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου σε όλες τις φάσεις 
παροχής υπηρεσιών σίτισης (παρασκευή – μεταφορά – οργάνωση χώρου 
παράθεσης – διανομή συσσιτίου – αποκατάσταση χώρου παράθεσης). 

 
(5) Μετά το πέρας της διανομής των γευμάτων, υποχρεούται για 

την συλλογή των σκευών και των μέσων που τυχόν διαθέτει και πλήρη 
αποκατάσταση του χώρου. 

 
(6) Λοιπά σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους. 
 

4. ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (ΚΕ.Π.Υ.) / ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 
ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Κ.Υ.Τ.) ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΔΟΜΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ 
ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 
(Εγκαταστάσεις παραμονής προσωπικού προς σίτιση)     

     
(1) Καθορίζεται ένας «υπεύθυνος έργου» (στρατιωτικός ή 

πολιτικό προσωπικό) ο οποίος αποτελεί και το «σημείο επαφής» μεταξύ των 
εμπλεκομένων στη παρούσα σύμβαση και επιπλέον: 
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(α) Προβαίνει σε παραγγελία των μερίδων, καθημερινά 
εγγράφως με φαξ ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την προηγούμενη ημέρα 
από την παράδοση,  μέχρι την 11:00, αποστέλλοντας το έντυπο της Προσθήκης 
«3» του παρόντος στον Πάροχο Υπηρεσιών (Αντισυμβαλλόμενο) με ταυτόχρονη 
κοινοποίηση στον Σχηματισμό (Συμβαλλόμενο) και την Επιτροπή Παραλαβής. 

 
(β) Συνυπογράφει τα πρωτόκολλα οριστικής ποιοτικής και 

ποσοτικής παραλαβής.  
  

(2) Λοιπά σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους 
 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
              ΓΙΑ ….….      

 
 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ     
 
«1» Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής  
«2» Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Απόρριψης 
«3» Έντυπο Παραγγελίας Μερίδων                      
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  

ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
 

1. Η Επιτροπή Παραλαβής που αποτελείται από τους: 
 

            α.  ……………………………………………..,  ως Πρόεδρο 
                        β.  ………………………………………………..,   
             γ.  ………………………………………………..,   
             δ. …………………………………………….…..και 
             ε. ……………………………………..……….., ως μέλη, 
 

συγκροτήθηκε δυνάμει της υπ' αριθμόν….. (1)….. Διαταγής Συγκρότησης, 
προκειμένου να προβεί στην ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών της 
Σύμβασης…. (2) ……  η οποία αφορά την προμήθεια……(3)…… και 
κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή με την ….(4)…..Διαταγή. 
 
  2. Σήμερα, ...(5)...., τα μέλη της Επιτροπής συνήλθαν σε συνεδρίαση 
στ…  ……(6)…… , με την παρουσία τ……..(7)…….. , εξουσιοδοτημένου 
εκπροσώπου τ……(8)…, προκειμένου να εξετάσουν τα προσκομισθέντα προς 
έλεγχο υλικά της Σύμβασης, (που εμφαίνονται στο συνημμένο Παράρτημα) τα 
οποία αποτελούν……. (9)…..  του συμβατικά συμφωνημένου προς παράδοση 
υλικού. Γίνεται μνεία του ότι τα παραπάνω υλικά προσκομίσθηκαν για έλεγχο 
εμπρόθεσμα. 
 

  3. Για τη διενέργεια του ανατεθέντος σ' αυτήν ελέγχου, η Επιτροπή 
έλαβε υπ' όψη της: 
     

α.  Τις διατάξεις του ΠΔ 60/07. 
β.  Τις διατάξεις του ΠΔ 118/07. 
γ. Την……..(1)……. Διαταγή Συγκρότησής της. 
δ. Την………(4)…… Διαταγή, με την οποία της κοινοποιήθηκε η 

Σύμβαση. 
ε. Το σύνολο της… (2)…..  Σύμβασης, ιδίως δε τους όρους της που 

αφορούν και αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές και τους ποιοτικούς, εν γένει 
όρους των υπό προμήθεια υλικών, στον τρόπο και τις μεθόδους διεξαγωγής του 
παρόντος ελέγχου, καθώς και στην συμβατικά συμφωνημένη προς παράδοση 
ποσότητα, κατά είδη και κατηγορίες υλικού.  
                    στ. ………..(10)…………….. 

ζ.  ………………………………  
η.  ……………………………… 
θ.  ……………………………… 
ι.  Τα αποτελέσματα των μακροσκοπικών ελέγχων, στους οποίους 

προέβησαν σήμερα τα μέλη της Επιτροπής στον τόπο παράδοσης των υλικών, 

  
                                             Γ-14 

 
 

 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗ 
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16PROC004933024 2016-08-10

ΑΔΑ: ΩΠΣ56-65Ε



Γ-15 
 

επί τη παρουσία του παραπάνω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του 
προμηθευτή. 
 

4. Αφού έλαβε υπ' όψη της τα παραπάνω, η Επιτροπή αποφαίνεται 
……(11)…… ότι τα προσκομισθέντα προς έλεγχο υλικά πληρούν, από ποιοτική 
άποψη, τους όρους της…..(2)….  Σύμβασης και  κατά συνέπεια, μπορούν να 
παραληφθούν χωρίς βλάβη των συμφερόντων της Υπηρεσίας. 
…………………………………………(12)………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………….. 
 

5.  Στη συνέχεια, η Επιτροπή προέβη στην ποσοτική παραλαβή των 
προσκομισθέντων υλικών, η οποία έγινε με ακριβή καταμέτρησή τους, επί τη 
παρουσία του……(13)…… , διατεταγμένου υπεύθυνου του ….(14)……στον οποίο 
και παρέδωσε τα ελεγχθέντα και παραληφθέντα υλικά. 
 

6. Σε πίστωση της διενέργειας και των αποτελεσμάτων του ελέγχου, 
συντάχθηκε το παρόν Πρωτόκολλο (και το συνημμένο Παράρτημά του, με το 
οποίο συναποτελούν ένα σώμα) και υπογράφεται νόμιμα από τον Πρόεδρο και τα 
μέλη της Επιτροπής, τον υπεύθυνο του Κέντρου και τον εκπρόσωπο του 
προμηθευτή. Σημειώνεται ότι, με μέριμνα του Προέδρου της Επιτροπής, θα 
εκδοθεί ο αναγκαίος αριθμός αντιγράφων, τα οποία θα αποσταλούν προς τους 
προβλεπόμενους από τις διατάξεις του της κείμενης νομοθεσίας, παραλήπτες. 
 
                                                                   Η Επιτροπή 
 
Ο Πρόεδρος                        Τα μέλη 
 
……………………                                                                                      
                     
α.   ……………… 
                                                                                                                               β.  
……………… 
  
 
Ο Υπεύθυνος που παρέλαβε                                                                      
 

       Ο Πάροχος 
Υπηρεσιών  

                                                                                                                       (ή ο  
εξουσιοδοτημένος   
                                                                                                                        
εκπρόσωπος του) 

………………………
………… 
                 

Οδηγίες για την συμπλήρωση των κενών διαστημάτων: 
(1) Γράφονται τα στοιχεία της Διαταγής Συγκρότησης της Επιτροπής. 
(2) Γράφεται ο αριθμός και η ημερομηνία της Σύμβασης. 
(3) Γράφονται τα υλικά της Σύμβασης. 
(4) Γράφονται τα στοιχεία της Διαταγής με την οποία κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή το κείμενο 

της Σύμβασης και δόθηκαν τυχόν πρόσθετες εντολές ή οδηγίες. Αν δεν υφίσταται τέτοια 
Διαταγή, διαγράφεται ολόκληρη η σχετική φράση. 

(5) Γράφεται η ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου. 
(6) Γράφεται ο τόπος διεξαγωγής του ελέγχου. 
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(7) Γράφεται το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα του παρισταμένου εκπροσώπου του 
προμηθευτή. 

(8) Γράφεται η επωνυμία του προμηθευτή, όπως προκύπτει από την Σύμβαση. 
(9) Γράφονται οι λέξεις: το σύνολο ή η λέξη: μέρος, κατά περίπτωση. 
(10) Γράφονται κατά περίπτωση τα πρόσθετα στοιχεία που λήφθηκαν υπ' όψη, όπως π.χ. το 

τυχόν υπάρχον πιστοποιητικό ελέγχου ποιότητας της ΓΔΑΕΕ (άρθρ. 18 παρ. 1η ν. 
3433/2006). 

(11) Γράφεται η λέξη: ομόφωνα, ή οι λέξεις: κατά πλειοψηφία, κατά περίπτωση. 
(12) Σε περίπτωση ύπαρξης μειοψηφούντος μέλους, γράφεται το ονοματεπώνυμο του και το 

σκεπτικό της διαφωνίας του. 
(13) Γράφεται ο βαθμός και το ονοματεπώνυμο του Διαχειριστή. 
(14) Γράφεται το Κέντρο. 

 
Σημείωση: 

Οι εντός παρένθεσης φράσεις στις παραγράφους 2 και 6 έχουν τεθεί προς διευκόλυνση της 
Επιτροπής, κυρίως σε περίπτωση πληθώρας υλικών, οπότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ως 
παράρτημα του Πρωτοκόλλου, αντίγραφο του τυχόν καταλόγου υλικών που υπάρχει στην 
Σύμβαση. Σε αντίθετη περίπτωση, διαγράφονται οι παρενθέσεις και η Επιτροπή απαριθμεί τα προς 
έλεγχο υλικά στην παράγραφο 2 του πρωτοκόλλου, αμέσως πριν την παρένθεση. 
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  

ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 
 
 

 1. Η Επιτροπή Παραλαβής που αποτελείται από τους: 
            α.  ……………………………………………..,  ως Πρόεδρο 
                        β.  ………………………………………………..,   
             γ.  ………………………………………………..,   
             δ. …………………………………………….…..και 
             ε. ……………………………………..……….., ως μέλη, 

συγκροτήθηκε δυνάμει της υπ' αριθμόν….. (1)….. Διαταγής Συγκρότησης, 
προκειμένου να προβεί στην ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών της 
Σύμβασης…. (2) ……  η οποία αφορά την προμήθεια……(3)…… και 
κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή με την ….(4)…..Διαταγή. 
 
  2. Σήμερα, ...(5)...., τα μέλη της Επιτροπής συνήλθαν σε συνεδρίαση 
στ…  ……(6)…… , με την παρουσία τ……..(7)…….. , εξουσιοδοτημένου 
εκπροσώπου τ……(8)…, προκειμένου να εξετάσουν τα προσκομισθέντα προς 
έλεγχο υλικά της Σύμβασης, (που εμφαίνονται στο συνημμένο Παράρτημα) τα 
οποία αποτελούν……. (9)…..  του συμβατικά συμφωνημένου προς παράδοση 
υλικού. Γίνεται μνεία του ότι τα παραπάνω υλικά προσκομίσθηκαν για έλεγχο 
εμπρόθεσμα. 
 

  3. Για τη διενέργεια του ανατεθέντος σ' αυτήν ελέγχου, η Επιτροπή 
έλαβε υπ' όψη της: 
     

α.  Τις διατάξεις του ΠΔ 60/07. 
β.  Τις διατάξεις του ΠΔ 118/07. 
γ. Την……..(1)……. Διαταγή Συγκρότησής της. 
δ. Την………(4)…… Διαταγή, με την οποία της κοινοποιήθηκε η 

Σύμβαση. 
ε. Το σύνολο της… (2)…..  Σύμβασης, ιδίως δε τους όρους της που 

αφορούν και αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές και τους ποιοτικούς, εν γένει 
όρους των υπό προμήθεια υλικών, στον τρόπο και τις μεθόδους διεξαγωγής του 
παρόντος ελέγχου, καθώς και στην συμβατικά συμφωνημένη προς παράδοση 
ποσότητα, κατά είδη και κατηγορίες υλικού.  

στ. ………..(10)…………….. 
ζ.  ………………………………  
η.  ……………………………… 
θ.  ……………………………… 
ι.  Τα αποτελέσματα των μακροσκοπικών ελέγχων, στους οποίους 

προέβησαν σήμερα τα μέλη της Επιτροπής στον τόπο παράδοσης των υλικών, 
επί τη παρουσία του παραπάνω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του 
προμηθευτή. 

  
 
 
 

 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

                                                                              ./. 
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4. Αφού έλαβε υπ' όψη της τα παραπάνω, η Επιτροπή αποφαίνεται 

……(11)…… ότι τα προσκομισθέντα προς έλεγχο υλικά πληρούν, από ποιοτική 
άποψη, τους όρους της…..(2)….  Σύμβασης και  κατά συνέπεια, μπορούν να 
παραληφθούν χωρίς βλάβη των συμφερόντων της Υπηρεσίας. 
…………………………………………(12)………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………….. 
 

5.  Σε πίστωση της διενέργειας και των αποτελεσμάτων του ελέγχου, 
συντάχθηκε  το παρόν Πρωτόκολλο (και το συνημμένο Παράρτημά του, με το 
οποίο συναποτελούν ένα σώμα) και υπογράφεται νόμιμα από τον Πρόεδρο και τα 
μέλη της Επιτροπής και τον παριστάμενο "υπεύθυνο" του ....(14)……. Γίνεται 
μνεία του ότι ο παριστάμενος εκπρόσωπος του προμηθευτή….(15)……. το παρόν. 
Σημειώνεται ότι, με μέριμνα του Προέδρου της Επιτροπής, θα εκδοθεί ο αναγκαίος 
αριθμός αντιγράφων, τα οποία θα αποσταλούν προς τους προβλεπόμενους από 
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 
 
                                                                   Η Επιτροπή 
 
Ο Πρόεδρος                        Τα μέλη 
 
……………………                                                                                      
           α.
 ……………………………… 
                                                                                                                               β.       
……………………………… 
                                                                                                                               Υ.       
…………………………….. 
                                                                                                                               δ.      
……………………………..  
Ο Διαχειριστής που παρέλαβε                                                                      

 Ο Προμηθευτής  
                                                                                                                       (ή ο  
εξουσιοδοτημένος   
                                                                                                                        
εκπρόσωπος του) 
…………………………………….                                                                           
……………………………………… 
 
Οδηγίες για την συμπλήρωση των κενών διαστημάτων: 
 

(1) Γράφονται τα στοιχεία της Διαταγής Συγκρότησης της Επιτροπής. 
(2) Γράφεται ο αριθμός και η ημερομηνία της Σύμβασης. 
(3) Γράφονται τα υλικά της Σύμβασης. 
(4) Γράφονται τα στοιχεία της Διαταγής με την οποία κοινοποιήθηκε στην 

Επιτροπή το κείμενο της Σύμβασης και δόθηκαν τυχόν πρόσθετες εντολές ή 
οδηγίες. Αν δεν υφίσταται τέτοια Διαταγή, διαγράφεται ολόκληρη η σχετική 
φράση. 

(5) Γράφεται η ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου. 
(6) Γράφεται ο τόπος διεξαγωγής του ελέγχου. 
(7) Γράφεται το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα του παρισταμένου εκπροσώπου 

του προμηθευτή. 
(8) Γράφεται η επωνυμία του προμηθευτή, όπως προκύπτει από την Σύμβαση. 

                                                                  ./. 
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(9) Γράφονται οι λέξεις: το σύνολο ή η λέξη: μέρος, κατά περίπτωση. 
(10) Γράφονται κατά περίπτωση τα πρόσθετα στοιχεία που λήφθηκαν υπ' 

όψη, όπως π.χ. το τυχόν υπάρχον πιστοποιητικό ελέγχου ποιότητας της 
ΓΔΑΕΕ (άρθρ. 18 παρ. 1η ν. 3433/2006). 

(11) Γράφεται η λέξη: ομόφωνα, ή οι λέξεις: κατά πλειοψηφία, κατά 
περίπτωση. 

(12) Σε περίπτωση ύπαρξης μειοψηφούντος μέλους, γράφεται το 
ονοματεπώνυμο του και το σκεπτικό της διαφωνίας του. 

(13) Γράφεται ο βαθμός και το ονοματεπώνυμο του Διαχειριστή. 
(14) Γράφεται το Κέντρο. 
(15) Γράφεται η λέξη: προσυπέγραψε ή οι λέξεις: αρνήθηκε να 

προσυπογράψει, κατά περίπτωση. 
 
Σημείωση: 

Οι εντός παρένθεσης φράσεις στις παραγράφους 2 και 6 έχουν τεθεί προς 
διευκόλυνση της Επιτροπής, κυρίως σε περίπτωση πληθώρας υλικών, οπότε 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ως παράρτημα του Πρωτοκόλλου, αντίγραφο του 
τυχόν καταλόγου υλικών που υπάρχει στην Σύμβαση. Σε αντίθετη περίπτωση, 
διαγράφονται οι παρενθέσεις και η Επιτροπή απαριθμεί τα προς έλεγχο υλικά στην 
παράγραφο 2 του πρωτοκόλλου, αμέσως πριν την παρένθεση. 
 
 

                                                                  ./. 
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΜΕΡΙΔΩΝ 
 
 

1. Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ………………………………………………. 
ορισθείς με το …………………………………. (έγγραφο) ως υπεύθυνος του 
…………………., προβαίνει με το παρόν, σε τοποθέτηση παραγγελίας συσσιτίου 
για την κάλυψη των αναγκών σίτισης της …………..….. [ημέρα της εβδομάδος με 
ανάλογη επισήμανση που θα παραπέμπει στο πρόγραμμα συσσιτίου, πχ. Δευτέρα 
(1η) του μήνα] …………. (ημερομηνία, π.χ. 12 Φεβ 2016), σύμφωνα με τις 
προβλέψεις της υπ. αριθ. ….. / … σύμβασης και τα αναλυτικά στοιχεία όπως 
αναγράφονται στον Πίνακα που ακολουθεί: 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

ΜΕΡΙΔΩΝ 
ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 

1 Γενικό  Παράρτημα  «B»   
2 Βρέφη (0-6 μηνών)  Παράρτημα  «Γ»   
3 Βρέφη (6-12 μηνών)  Παράρτημα  «Δ»   
4 Παιδιά (1-12 ετών)  Παράρτημα  «Ε»   
5 Διαβητικοί  Παράρτημα «ΣΤ»   
6 Ευάλωτες ομάδες  Παράρτημα  «Ζ»   

 ΣΥΝΟΛΟ    
 

2. Το παρόν έντυπο υποβάλλεται ………………… (ηλεκτρονικά ή με 
τηλεομοιοτυπία) όπως παρακάτω: 

 
α. Στον υπεύθυνο του παρόχου υπηρεσιών …………. (όνομα 

υπαλλήλου), στην διεύθυνση ……………. ή στο ΦΑΞ: …………….. για ενέργεια. 
 
β. Στο  ………. (Υπηρεσία Σχηματισμού) και στον πρόεδρο της 

επιτροπής παραλαβής …………….. (Βαθμός - όνομα) για ενημέρωση. 
  

3. Στοιχεία αποστολέα: ……………………………………………………… 
 
 
             Τόπος ….. Ημερομηνία … και ώρα ….. 
 
         Υπογραφή 
        … 

 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

 Ανχης (ΤΘ) Αθανάσιος Ζορμπάς 
Ακριβές Αντίγραφο Επιτελάρχης 
       (για τον απουσιάζοντα Υδκτη) 
  
Τχης (ΕΜ) Γεώργιος Ταραμίγκος  
Τμηματάρχης 4ο ΕΓ/2  

                                                                              ./. 
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